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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

 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: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo Requerente à fl. 57, 

redesigno o dia 3 de abril de 2017, às 13h00, para realização da audiência 

de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Intimem-se as partes, consignando que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e 

será aplicada multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 

334, § 8º, do CPC).

Restando infrutífera a conciliação, deverá o Requerente, na pessoa de 

sua patrona, manifestar-se sobre a contestação apresentada às fls. 33/38 

(e documentos às fls. 38-verso/40), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes a especificarem outras e eventuais provas 

que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me após, os 

autos conclusos para despacho saneador ou eventual julgamento 

antecipado do mérito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92116 Nr: 5928-79.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tomaz dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra Pedro Tomaz dos Santos.

 Entre um ato e outro, às fls. 101 a parte exequente requereu a extinção 

do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos 

termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

 Expeça-se alvará judicial dos honorários advocatícios requeridos às fls. 

101, devendo o dinheiro ser transferido para a conta bancária juntada nos 

autos.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente feito, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, 

no tocante a eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

 Proceda-se o levantamento de valores, se houver, com as cautelas de 

praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47437 Nr: 7003-95.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra H.P Castro – Engenharia e arquitetura.

Às fls. 235 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 5827/2006 (fls. 36), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls.235a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às demais CDA’s .

 DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 

5827/2006 (fls. 36), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos 

dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação a ela.

Sem custas e sem condenação.

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, prosseguindo-se 

por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos honorários 

advocatícios, devendo ser transferidos para a conta bancária informada 

às fls. 235.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62587 Nr: 2213-63.2009.811.0007

 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: Lea Osorio 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, 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 as conta indicadas às 

fls.147ev, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais (fl.150) e contratuais para Marques e 

Ribeiro Advogados Associados (fl.146) (contrato anexado à fl. 148).

 Ademais, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para apresentar no 

prazo de 05(cinco) dias, os dados bancários possibilitando 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 

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.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92533 Nr: 6195-51.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR DAVID LUCAS

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra Wilmar Davi Lucas.

Às fls. 31 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 5001/2010 (fls. 09), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls. 31 a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às CDA’s nº 5002/2010 e 5003/2010 (fls. 10-11).

DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 

5001/2010 (fls. 09), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos 

dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação a ela.

 Sem custas e sem honorários advocatícios.

O feito permanece sem alteração quanto às demais CDA´s, 

prosseguindo-se por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA 

para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155045 Nr: 3567-45.2017.811.0007

 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: Franciane Sonni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza, Pedro Luis Rocha, Josiane 

aparecida dos Santos, Vanderlei de Souza, Daniel Becker, Clodoaldo dos 

Santos de Oliveira, Celso Silva de Quadros, Vanderlei Correa dos Santos, 

Valdecir Silveira dos Santos, José de Souza da Ora, Cleudormar de 

Oliveira, Claudemir Siqueira Fortes, Valter de Souza, Joseir da Silva Reis, 

Luis Carlos Silveira de Jesus

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Luciano de Souza, Cpf: 

98288970168, Rg: 2334929-8 SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Pedro Luis Rocha, Cpf: 00041740114, Rg: 17958032 SSP 

MT Filiação:

 Requerido(a): Josiane Aparecida dos Santos, Cpf: 00053859111, Rg: 

1494525-8 SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Vanderlei Correa dos Santos, Cpf: 04719370101, Rg: 

2181487-2 SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Cleudormar de Oliveira, Cpf: 05414841179, Rg: 2282282-8 

SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Clodoaldo dos Santos de Oliveira, Cpf: 06464232150, Rg: 

2394396-3 SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Vanderlei Correa dos Santos, Cpf: 04719370101, Rg: 

2181487-2 SSP MT Filiação:

 Requerido(a): Joseir da Silva Reis, Cpf: 89310748168, Rg: 1021884-0 SSP 

MT Filiação:

 Requerido(a): Valter de Souza, Cpf: 03601812100, Rg: 2173713-4 SSP 

MT Filiação:

 Requerido(a): Claudemir Siqueira Fortes, Cpf: 03333389100, Rg: 

1801590-5 SSP MT Filiação: Pedro Siqueira Fortes e Maria Silveira dos 

Santos

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA QUALIFICADAS: acerca da 

audiência redesignada para o dia 21 de Maio às 13h30mim

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta de audiência, resolvo 

antecipar a audiência marcada para o dia 21 de maio de 2018, às 

13h30min., mantendo inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61920 Nr: 1118-95.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra H.P. Castro – Engenharia e Arquitetura.

Às fls. 393 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 806/2009 (fls. 68), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls. 393 a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às demais CDA’s.

DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 

806/2009 (fls. 68), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos 

artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em relação 

a ela.

Sem custas e sem condenação

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, prosseguindo-se 

por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos honorários 

advocatícios, devendo ser transferidos para a conta bancária informada 

às fls. 393.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91273 Nr: 5455-93.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra H.P Castro – Engenharia e arquitetura.

Às fls. 173 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 1479/2010 (fls. 35), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls.173 a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às CDA’s.

 DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 

1479/2010 (fls. 35), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos 

dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação a ela.

Sem custas e sem condenação.

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, prosseguindo-se 

por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos honorários 

advocatícios, devendo ser transferidos para a conta bancária informada 
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às fls. 173.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93436 Nr: 1571-22.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR DAVID LUCAS

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra Wilmar David Lucas.

 Entre um ato e outro, às fls. 40 a parte exequente requereu a extinção do 

feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu débito.

Fundamento e decido.

 Ante exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Determino o desapensamento dos autos do processo em apenso.

 Custas pela parte executada.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente auto, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, 

no tocante a eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95353 Nr: 3693-08.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra H.P Castro – Engenharia e arquitetura.

Às fls. 179 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 3350/2011 (fls. 179), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls.179 a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às demais CDA’s .

 DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 

3350/2011 (fls. 32), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos 

dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação a ela.

Sem custas e sem condenação.

Em relação às demais CDA’s, dou prosseguimento ao feito, para tanto, 

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

manifeste o que entender de direito.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos honorários 

advocatícios, devendo ser transferidos para a conta bancária informada 

às fls. 119.

Intime-se a parte exequente, dando-lhe ciência desta decisão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 590-56.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. Castro - Engenharia e Arquitetura - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Diante Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta contra H.P. Castro – Engenharia e Arquitetura.

Às fls. 212 a parte exequente pede a extinção parcial do processo, tendo 

em vista o pagamento da CDA nº 76/2012 (fls. 31), que ensejou a 

presente execução.

Ainda às fls. 212 a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com relação às demais CDA’s.

DECIDO.

 Diante da informação do pagamento da dívida oriunda da CDA nº 76/2012 

(fls. 31), JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 

924, II e 925, do Código de Processo Civil, tão somente em relação a ela.

Sem custas e sem condenação.

O feito permanece incólume quanto às demais CDA´s, prosseguindo-se 

por impulso da exequente, que deverá ser INTIMADA para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento dos honorários 

advocatícios, devendo ser transferidos para a conta bancária informada 

às fls. 212.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116998 Nr: 5127-27.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5091-B

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116998 Nr: 5127-27.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos em Correição.

Considerando que o Exequente comprovou que há época que atingiu a 

maioridade civil estava cursando o ensino médio, conforme documentos 

de fls. 55/56, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim 

de elaborar o cálculo do débito alimentar, que deverá compreender o 

período entre outubro de 2012 e dezembro de 2014, ano em que Everson 

Pereira de Souza concluiu os estudos.

 Ademais, o cálculo deverá ser atualizado de acordo com o demonstrativo 

de fl. 07, ou seja, na proporção de 25% do salário mínimo vigente há 

época, considerando o disposto na sentença (fl. 35), eis que os alimentos 

foram fixados no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, 

aos dois filhos, Ederson e Everson.

Após, dê-se vista dos autos e voltem-me conclusos para deliberações, 

considerando o pedido de exoneração de alimentos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116998 Nr: 5127-27.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 
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OAB:5091-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Everson Pereira 

de Souza em face de Jair Pereira de Souza.

Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente atingiu a maioridade 

em 28.08.2012, conforme documentos de fls. 09/10 e de acordo com a 

cópia do termo de audiência acostado pela própria parte à fl. 11, as parte 

acordaram que o Executado “pagará os alimentos até que os alimentos 

atinjam a maioridade civil ou concluam o curso superior em caso de 

ingressarem na faculdade”.

Ocorre que, “in casu”, as prestações que estão sendo executadas na 

exordial referem-se ao período de outubro de 2012 a abril de 2014 

(demonstrativo de débito de fl. 07), período em que o Exequente já atingiu 

a maioridade. Além do mais, não consta nos autos nenhum documento 

comprovando que o mesmo está cursando alguma faculdade.

Outrossim, o demonstrativo de débito acostados aos autos à fl. 24-verso 

está em desacordo com o demonstrativo juntado com a inicial (fl. 07), ou 

seja, está executando o valor de 100% da pensão alimentícia, devida aos 

dois filhos do Executado, sendo que na presente demanda, somente o 

Exequente Everson Pereira de Souza está executando o suposto débito 

alimentar.

Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM.

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove que há época que atingiu a maioridade civil, ou seja, em 

24.08.2012, o Exequente estava cursando ensino superior.

Caso reste comprovada esta condição, nos termos do acordo sob 

execução, DETERMINO que o Exequente atualize o cálculo do suposto 

débito alimentar, de acordo com o demonstrativo de fl. 07.

Caso não comprove o advento da condição mencionada, voltem-me 

conclusos para prolação de sentença quanto ao pedido de exoneração de 

alimentos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14192 Nr: 2109-52.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral, IZABETE CRUZ

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

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que já fora realizada uma tentativa de bloqueio “online” que 

restou infrutífera, mesmo que no ano de 2007 e não havendo nos autos 

comprovação de que tal medida possa se mostrar efetiva, INDEFIRO o 

pedido de fls. 149.

Assim, INTIME-SE o exequente para indicar bens certos e determinados 

passíveis de penhora, nos moldes do artigo 921, inciso III, do CPC/15, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o exequente não indique bens certos e determinados, independente 

de nova conclusão, nos termos do art. 921, § 2°, do CPC/15, arquive-se.

Cumpra-se com o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1021-37.2005.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Bernardes Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Roberto Machado de Meira

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, levando em conta a presunção 

de veracidade do alegado.

DEFIRO o pleito de fls. 93, quanto à carga dos autos.

DETERMINO a retificação do Sistema Apolo, excluindo-se a antiga 

causídica e incluindo o advogado Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi 

como patrono do requerente, alterando-se a capa dos autos.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 87, intimando a parte autora a dar um 

andamento efetivo ao feito.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 3037-85.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dado o retorno dos autos, bem como a manifestação da parte requerente 

(fls. 170/171), intime-se o requerido para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, com ou sem manifestações, certifique-se e façam conclusos para 

deliberações necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93642 Nr: 1790-35.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jansen & Martins Ltda - ME, Cleberson Miguel Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto aos cálculos de fls. 

251/252, no prazo de 10 (dez) dias sucessivos, nos moldes da decisão de 

fls. 238.

DEFIRO o pleito de fls. 253, assim, PROCEDA a Secretaria da Vara com a 

retificação na capa dos autos referente à inclusão dos atuais causídicos 

do requerido.

 Transcorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93743 Nr: 1899-49.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Adão Morback

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença/acórdão proposto por Adão Morback 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados.

A parte exequente apresentou a petição de execução às fls. 98/99.

Expedida RPV, determinada a intimação do patrono da parte autora, para 

apresentação dos dados bancários do autor (fls. 123).

O patrono da parte autora, por sua vez, informou ao juízo o falecimento do 

autor, requerendo a habilitação da esposa do “de cujus”, no entanto, 

denota-se na certidão de óbito de fls. 129 que o autor deixou 04 (quatro) 

filhos vivos. Assim, ante a informação do óbito do autor, na forma do art. 

313, inciso I e art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo por 

sessenta (60) dias.

Por essa razão:
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1) INTIME-SE o advogado do autor para que, no prazo de trinta (30) dias, 

regularize 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.: 104034 Nr: 5790-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Dias

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença aforado por Nelson Dias contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução de 

créditos de natureza previdenciária.

Às fls. 144/150 a parte executada apresentou impugnação a execução. 

ASSIM:

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de dez (10) 

dias. Após, CERTIFIQUE-SE e venham-me conclusos para decisão a 

respeito.

Sem prejuízo, providencie a Secretaria do Juízo a alteração da classe 

processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas 

elencadas na CNGC-TJMT.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114200 Nr: 2652-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Ramalho dos Anjos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Providencie a Secretaria do Juízo a alteração da classe processual para 

“Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-TJMT.

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

dias, quanto à impugnação, para requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 1629-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airson Marcelo de Lemos-Espólio

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação ministerial de fls. 81/82 e atentando-se ao disposto 

ao art. 10 do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para manifestar no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique o decorrer do prazo.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129085 Nr: 4642-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Papito Auto Posto Várzea Grande Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adalberto Caetano Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cardoso de Souza Higa - 

OAB:OAB/MT 14500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

do pedido constante às fls. 39, 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

 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: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

 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: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias sucessivos, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a 

necessidade da prova pretendida, para posterior prolação do despacho 

saneador ou julgamento antecipado da lide, se for o caso.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112028 Nr: 560-50.2014.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Regina Aparecida da Silva Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 565-72.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112041 Nr: 572-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112097 Nr: 630-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Crivia Barros Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 645-36.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Castro de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112256 Nr: 791-77.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serbiço nº 001/2017-GAB, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) 

patrono(a) da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto nos autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112406 Nr: 961-49.2014.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 961-49.2014.811.0007, 

Protocolo 112406, 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.: 112407 Nr: 962-34.2014.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESTdC, JBGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdO

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 962-34.2014.811.0007, 

Protocolo 112407, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134927 Nr: 307-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa 

Lima - OAB:5956/RO

 Vistos,

 Diante da justificativa apresentada pelo advogado do polo ativo de que 

não poderá comparecer à solenidade, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 12/04/2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de 

audiências da 2ª vara.

 Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, com urgência.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139139 Nr: 2508-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAR

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

 Acolho o parecer ministerial e decido:

 1 – Decreto a revelia da requerida que deixou transcorrer em branco o 

prazo para resposta.

2 – Nomeio como curador especial o advogado Vitor Rondom Borges de 

Campos – OAB/MT 13.142, que deverá ser intimado pessoalmente para o 

necessário. Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

 3 – Com a resposta, vista ao MPE e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119173 Nr: 6873-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ivan Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA SUETEN SANTANA , Sueli Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando o tempo decorrido desde a derradeira petição, intime-se o 

polo ativo para, em até 30 dias, impulsionar o processo, sob pena de 

extinção por ausência superveniente de interesse de agir.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 162792 Nr: 452-79.2018.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdS, MAJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Pontes Duarte - 

OAB:24042/O, Edina Aparecida Lopes - OAB:24339/O, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a ausência de informação da destituição do poder familiar 

sobre a criança, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, manifestar ou 

complementar o pedido, pois a adoção só será possível com a destituição 

do poder dos pais biológicos.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001087-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001087-77.2017.8.11.0007 Vistos. Antes de 

analisar o pleito retro, intime-se o exequente para carrear aos autos 

cálculo atualizado da dívida no prazo de 15 (quinze) dias. Após façam-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 26 de janeiro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001412-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001412-52.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: AGDA ALVES DA SILVA EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

BATISTA Vistos. Em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes referente aos alimentos alimentos executados sob o ID n. 

10393621, e, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o 

integral cumprimento do débito, nos termos do art.922 do CPC. Expeça-se 

alvará do valor depositado nos autos para a conta da genitora do menor 

indicada no id n. 10393621. Consigno que as partes deverão protocolar o 

pedido de desistência da ação revisional de alimentos diretamente no juízo 

da 2ª Vara, local de tramitação do processo mencionado pelas partes. 

AGUARDE-SE o prazo de 20 (vinte) meses. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, informar se a parte executada 

cumpriu o acordo. Alta Floresta, MT, 01 de Dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002038-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (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)

Outros Interessados:

D. D. M. F. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002038-71.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: TAIS TEODORO DE MORAES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. INDEFIRO o 

pedido de reconsideração da decisão retro, isto porque, o fisioterapeuta 

atua como auxiliar da justiça, seja como perito ou como assistente técnico 

e as perícias a serem realizadas no âmbito judicial não se tratam de ato 

exclusivamente de médico. Neste sentido, vejamos quem são os auxiliares 

da Justiça, ante o teor do art. 149 do CPC/15, “in verbis”: Art. 149: São 

auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas 

pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, 

o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o 

tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias. Ainda, preceitua o art. 156 do 

CPC/15 que: Art. 156: O juiz será assistido por perito quando a prova do 

fato depender de conhecimento técnico ou científico. (...) 1o Os peritos 

serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos 

técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo 

tribunal ao qual o juiz está vinculado. Muito bem. Percebe-se que o CPC/15 

é muito claro ao descrever que o perito é o profissional legalmente 

habilitado e detentor de conhecimento técnico ou científico. E em nenhum 

momento limita a atuação do perito a qualquer profissão que seja. Dessa 

forma, compreende-se que as perícias judiciais devem ser definidas como 

Perícias Técnicas e não perícias médicas, pois não somente o profissional 

médico é habilitado para este fim. Com efeito, a escolha pelo profissional 

dependerá do objeto da perícia. Quando a controvérsia é a existência ou 

não da doença (diagnóstico nosológico), essa perícia sim é realizada pelo 

profissional da medicina. Mas, quando a dúvida é relacionada com a 
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incapacidade gerada pela doença (avaliação da capacidade funcional), 

como é o caso dos autos, eis que trata-se de cobrança de DIFERENÇA de 

seguro obrigatório DPVAT e não há dúvidas da existência da doença, pois 

já está comprovada nos autos através de exames médicos e/ou atestados 

médicos, essa conduta é FISIOTERAPÊUTICA, ou seja, essa perícia poderá 

ser realizada pelo fisioterapeuta. Ademais, denota-se fazer parte da área 

de competência e atuação do referido profissional, conforme se atém da 

resolução nº. 466, de 20 de maio de 2016, mais especificadamente em seu 

art. 3°, inciso II, senão vejamos: Art. 3º: Para efeito desta Resolução, 

considera-se perícia fisioterapêutica e assistência técnica, de acordo com 

as áreas de atuação: (...) II- Perícia Judicial, em geral, constitui a análise da 

incapacidade funcional do indivíduo em processos judiciais de qualquer 

natureza; Ante o exposto, MANTENHO a decisão prolatada sob o Id n. 

10605392 em todos os seus termos. Preclusa esta decisão, cumpra-se a 

decisão retro. Alta Floresta, MT, 25 de janeiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono esta ação, com a finalidade de intimação do advogado da parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos autos, para 

posterior distribuição da Carta Precatória expedida, conforme ID 

11630226, nos termos do item 6.16.7.7 da CNGC: "As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000025-65.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ Vistos. Considerando que a 

parte autora recolheu tão somente as custas e taxa judiciária, 

quedando-se inerte quanto à comprovação da mora, determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a mora do 

devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Consigno que a intimação 

deverá ser realizada através da Secretaria ante a inconsistência do 

sistema. Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Alta Floresta, MT, 30 de janeiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142103 Nr: 4117-74.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Gobetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

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

OAB:20.342/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

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

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141414 Nr: 3753-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerilo Alarcon Netto, Vera Lúcia Alarcon, Zenilda 

Alarcon Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Alarcon Vilalta

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

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

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

OAB:29445, Silvestre Dias do Reis - OAB:29445

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102429 Nr: 3806-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temn Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luca, Josefa Alcalde Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Hatori - OAB:150.321 

/SP

 (...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Custas processuais já 

recolhidas pela Autora, pelo que a condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios ficados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC.Intimem-se.Após o transito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107587 Nr: 2969-33.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Indefiro o pedido retro, vez que fora realizada a consulta via sistema 

Infojud com o fim de encontrar bens em nome dos executados e restou 

infrutífera a pesquisa cf. se vê à fl.210.

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

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125031 Nr: 2391-02.2015.811.0007

 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: Leonice Barbosa Xavier

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 13 de 655



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Antonio Alves da Silva - OAB:19004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de proceder à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal, determino o desentranhamento do documento de fl.45 e sua 

entrega ao autor, o qual deverá no prazo de 10 (dez) dias substitui-lo 

apenas com a conclusão do diagnóstico em tamanho de folha A4.

 Com o cumprimento da ordem acima, cumpra-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125608 Nr: 2752-19.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lira da Silva, Maria dos Anjos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento encartado às fls. 

58/61, mantendo a competência deste Juízo para processar e julgar a 

ação de usucapião, cumpra-se cf. decisão de fl.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Thiago Xisto Gris - OAB:14362

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

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

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa do advogado habilitado, para manifestar acerca do cálculo de fl. 

719/720, no prazo de 15 dias, conforme determinado à fl. 701.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE novo mandado de citação nos termos do mandado de fl. 50, 

consignando o valor da dívida devidamente atualizado, conforme planilha 

de fl. 56.

 Ademais, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

nos autos o recolhimento das custas da diligência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115005 Nr: 3413-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigues do Nascimento

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito.Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se 

trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.Por fim, condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários médico-periciais, 

fixados à fl. 111 em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos à médica 

perita – fl. 128, mediante expedição de certidão e REQUISIÇÃO de 

pagamento de pequeno valor (RPV) em favor do expert. INTIME-SE a parte 

autora na pessoa de seu causídico e o Requerido, pessoalmente, na 

pessoa de seu procurador.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116129 Nr: 4379-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Eduardo Chalfin - OAB:53.588/RJ, 

Evandro César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC 

para, declarar INVALIDOS os contratos de empréstimo consignado n. 

244200879, (parcelas nos valores de R$ 13,70 no valor de R$ 446,25); n. 

559404629 (parcelas nos valores de R$ 24,50 no valor de R$ 867,26); n. 

557705202 (parcelas nos valores de R$ 19,00 no valor de R$ 672,57); n. 

231607949 (parcelas nos valores de R$ 29,96 no valor de R$ 961,66); n. 

236594510 (parcelas nos valores de R$ 25,34 no valor de R$ 811,66); n. 

549267399 (parcelas nos valores de R$ 43,76 no valor de R$ 1.550,92); n. 

557104721 (parcelas nos valores de R$ 25,00 no valor de R$ 884,96) e 

559517581 parcelas nos valores de R$ 37,20 no valor de R$ 1.298,56), de 

modo a VEDAR novos descontos junto ao benefício da parte requerente, 

relativo a tais contratos.Em consequência, CONDENO a requerida ao 

pagamento de forma simples dos valores indevidamente descontados 

junto ao benefício previdenciário da Autora (benefício n° 1541938477), o 

qual deverá ser comprovado pela Autora em procedimento de liquidação 

de sentença. Autorizo ainda a COMPENSAÇÃO deste quantum com a 

quantia de R$ 1.299,35 (um mil, duzentos e noventa e nove reais com 

trinta e cinco centavos), transferida pela requerida à Autora, conforme 

extratos de fls. 133/137.CONDENO ainda a Requerida ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 6129-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV-Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Vistos.

 Tendo em vista que apesar de intimado o perito nomeado à fl. 146, 

manteve-se inerte, NOMEIO perita do Juízo em substituição, a Srª. Luciana 

Dias Correa, perita grafotécnica, com endereço na Rua G, n° 144, Ed. 

Caravelos, Apto 1202, Bosque da Saúde- Cuiabá/MT, CEP: 78.050-192, 

celular (65) 99602-7766, para, independente de compromisso, na forma do 

art. 422 do CPC, realizar a perícia no contrato em questão, (fls. 71/74).

 Outrossim, INTIME-SE novamente o Banco requerido para que, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, traga aos autos o contrato original de 

fls. 71/74, sob as penas do art. 400 do CPC.

 Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fl.146.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123259 Nr: 1391-64.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Alarcon Vilalta, Maria Ignez Alarcon Tiso, Gilmar 

Alarcon, Zenilda Alarcon Leite, Vilson Alarcon, Nilda Aparecida Alarcon, 

Cerilo Alarcon Netto, Nivaldo Alarcon, Vera Lucia Alarcon Godoy da Silva

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

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

OAB:29445, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12.644, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A, Silvestre Dias do Reis - OAB:29445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127142 Nr: 3628-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALEX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista a redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao art. 4º, do 

Decreto Lei 911/69, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre 

interesse na conversão da presente ação em execução, no prazo de 10 

(dez) dias.

2) Com ou sem a manifestação de que trata o item "1", após o decurso do 

prazo, façam-se os autos conclusos para apreciação do pleito de fls. 

42/43.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141072 Nr: 3551-28.2016.811.0007

 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: André Félix de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Bocardi Bianchini - 

OAB:24.043 MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda à inicial de fls.264/268.

Determino a inclusão dos demais requeridos indicados às fls. 264/265 

junto à capa dos autos e ao sistema Apolo.

 Pois bem. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias.

 CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC.

 Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os 

dados, relatórios e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao 

CPF da parte autora, sob as penas do art. 400 do CPC.

 Após o decurso do prazo para apresentação da contestação, com ou 

sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a 

parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 4007-90.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da executada 

até o valor indicado à fl. 87.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a executada, por edital, para eventual impugnação, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6287-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Outrossim, restando infrutífera a tentativa de penhora online, defiro o 

pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar 

acerca da existência de veículos registrados em nome da parte 
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executada, conforme extrato em anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34507 Nr: 7-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gimenes Machado

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento realizado à fl.233, 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, requisite-se a 

transferência do valor depositado nos autos para a conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação do valor relativos aos 

honorários contratuais para a conta indicada à fl.236, observando que 

deverão ser liberados apenas os honorários contratuais, estes na 

porcentagem de 40% (quarenta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 237.

 Ademais, considerando que a autora intimada pessoalmente para 

apresentar os seus dados bancários, quedou-se inerte, 60% (sessenta 

por cento) do valor devido à parte exequente deverá ficar vinculada junto 

à conta judicial até manifestação da parte exequente.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108016 Nr: 3431-87.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics da Amazônia Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rosenthal - 

OAB:146.730-SP

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Alta Floresta em 

desfavor de LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA.

Entre um ato e outro, à fl. 26, a exequente requereu a liberação dos 

valores depositados pela executada por meio de alvará judicial e informou 

os dados bancários para proceder a devida transferência.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o pagamento do débito, 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, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para a conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor da parte 

exequente e de seu procurador (dados bancários à fl. 26).

Expeça-se alvará de liberação.

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119810 Nr: 7341-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Fernanda Ossuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 60, vez que prevê o Decreto-Lei nº. 911/69 que, 

não encontrado o bem alienado fiduciariamente deve o credor promover o 

previsto nos artigos 4º ou 5º do referido diploma legal.

Assim, INTIME-SE o autor para manifestar-se nos autos em 10 (dez) dias, 

sobre interesse na conversão da presente ação em execução, “ex vi” do 

art. 4º, do Decreto Lei 911/69.

Desde já realizo pesquisa junto ao BACENJUD do endereço da requerida, 

para fim de subsidiar futuras determinações.

Com ou sem a manifestação do autor, após o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE do necessário e façam-se os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 63 e, por consequência, realizo consulta, via 

BACENJUD, do endereço atualizado do requerido.

Restando frutífera a pesquisa, CUMPRA-SE conforme com o determinado 

à fl. 48.

Por outro lado, retornando o mesmo endereço constante dos autos, 

considerando-se a redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao art. 4º, do 

Decreto Lei 911/69, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre 

interesse na conversão da presente ação em execução, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003148-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003148-08.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo 

Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque a parte autora possui 

advogado, é professora e não acostou a declaração de hipossuficiência . 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente a declaração de hipossuficiência e, que não possui 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, seja por meio de 

declaração de imposto de renda (2017) holerites, extratos bancários ou 

demais documentos que se considere pertinentes. Alta Floresta, MT, 08 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003149-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FREIRE PUPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003149-90.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ALEXANDRA FREIRE PUPIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Considerando que a parte autora informou tão 

somente ser estudante de Medicina, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, demostrando tal condição 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. 

Ainda, em igual prazo, apresentar declaração de hipossuficiência e, que 

não possui recursos para pagar as custas e despesas processuais, seja 

por meio de declaração de imposto de renda (2017) holerites, extratos 

bancários ou demais documentos que se considere pertinente. Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 08 de fevereiro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000809-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000809-76.2017.8.11.0007 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: R M 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA em face 

de R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sob o Id n. 6807265 determinou-se a expedição do 

mandado de pagamento nos termos do art. 701 do CPC. Devidamente 

citado, o requerido não pagou o débito nem opôs embargos monitórios, Id 

n. 10883679. Após o requerente pleiteou pela penhora on line, via sistema 

Bacenjud. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a 

ação monitória passou a ser regida pelos art. 700 e ss. do aludido diploma. 

Assim, voltemos os olhos ao que preleciona o art. 701, adiante transcrito: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.” Em caso de 

não pagamento e de não oposição de embargos, cumpre-nos averiguar o 

que dispõe o §2º do art. 701 do NCPC, senão vejamos: “§2º 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.” 

Nesta toada, consoante certificado sob o Id10883679, o requerido, 

devidamente citado, não realizou o pagamento e não apresentou 

embargos, razão que enseja o acolhimento do pedido de conversão do 

mandado inicial em mandado executivo. Desta feita, cite-se o executado 

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

advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 

(três) dias, a contar da citação, nos termos do art. 827, §1º do Código 

Processual Civil. Caso o executado possua cadastro na forma do art. 246, 

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

de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de citação 

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

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

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

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

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

Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

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

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

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

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

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

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

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

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

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor total executado, poderá ser requerido o 

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

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

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

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizada o 

executado, deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, 

caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 

necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Cumpra-se. Intime-se. Alta Floresta, MT, 08 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003280-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIO FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003280-65.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: ADRIO FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA Vistos. 

Trata-se de pedido de liminar de busca e apreensão formulado por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra ADRIO 

FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA, com base no Decreto-Lei 

911/69. O contrato de financiamento com alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes e comprovada a mora pela 

notificação extrajudicial anexada ao Id n. 10941071. Assim: DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Pálio Fire 

1.0, combustível flex, ano da fabricação e modelo 2007, cor prata, placa 

DWL-5510, chassi 9BD17164G75008356, descrito na inicial, expedindo-se 

o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do bem. 2) Após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 

05 (cinco) dias para pagar a dívida pendente que, segundo os valores 

atualizados, apresentados pelo credor é de R$ 14.880,29 sendo que neste 

prazo o bem deverá permanecer nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou requerer a purgação da mora, esta, no prazo 

apontado no item “2”. 4) Para efeito de pronto pagamento da dívida, FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida apontada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 08 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003333-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELURI DE SOUZA SA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003333-46.2017.8.11.0007 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: 

MELURI DE SOUZA SA Vistos 1 – A pretensão visa o cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem a eficácia de título executivo, de modo que 

a ação monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 2 - DEFIRO, pois, de plano, 

a expedição de mandado, com o prazo de 15 dias, (art. 701 do CPC), para 

que a parte executada efetue o pagamento do débito e ainda, dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, anotando-se no mandado que caso o réu cumpra sua obrigação no 

prazo, será isento do pagamento de custas processuais. 3 – CITE-SE e 

INTIME-SE a parte executada do prazo para oferecimento de embargos e 

de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º do 

CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 08 de 

fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000322-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALMEIDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR CAROLINA MARCINIAK ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000322-72.2018.8.11.0007 

AUTOR: ARLINDO ALMEIDA ROSA RÉU: ANAIR CAROLINA MARCINIAK 

ROSA Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

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

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

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

contraditório. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 

2018, às 13h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

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

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

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

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

viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte requerente a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte Requerida deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado no §1º do art. 

695, do CPC. Consigne-se nos mandados destinados à parte Requerente e 

a parte Requerida que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa.destinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000324-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso do Sul (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DE CARLI (REQUERIDO)

EDERALDO ALEXANDRE BAULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000324-42.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL REQUERIDO: EDERALDO ALEXANDRE BAULI, JAIRO DE CARLI 

Vistos. Cumpra-se, conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil. Caso contrário, solicite-se o documento que não 

acompanhou a missiva ao Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta 

Precatória em caso de não atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos 

do artigo 393, §1º e §2º da CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora Judiciária. Cumprido o ato e observadas às formalidades 

legais, devolva-se à Comarca de origem, com nossas homenagens. Alta 

Floresta/MT, 08 de fevereiro de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003433-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003433-98.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, LUZIA 

BENEDITA BALDASSE, OSVALDO BALDASSE Vistos. 1 - CITEM-SE os 

executados, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 

3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da dívida, de acordo 

com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - Os executados, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderão, no prazo 

de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge dos executados (art. 842, 

do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, serão dela 

intimados os executados, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na 

execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a 

penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a 

coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da 

penhora (art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado os devedores, efetue o Sr. 

Oficial de Justiça o arresto de bens dos devedores suficientes para 

garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar os 

devedores por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do 

CPC). 6 - Certificado pelo Sr. Meirinho que os devedores não foram 

encontrados, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital dos devedores. 7 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o 

valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 

827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003038-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA CIELI DELARINCY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003038-09.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ALANA CIELI DELARINCY REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. 

PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do 

art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de 

contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios 

e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo 

para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 08 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003219-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALFREDO JANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 1003219-10.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULO ALFREDO JANKE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por PAULO ALFREDO JANKE em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, que desembolsou R$ 3.063,73 (três mil, sessenta e 

três reais com sessenta e três centavos) para fins de adquirir 1 (uma) 

cota no plano “AdCentral Family” e pretende ser ressarcida por meio do 

bloqueio judicial dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo 

Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 

0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 

44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao 

final requer a concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; 

a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a 

apresentação de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, 

valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referentes ao seu CPF, seja 

prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o 

início do cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração 

a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 10850630, foi determinada a emenda à inicial, com o fim da parte autora 

comprovar a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio 

de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre 

as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a autora informou que não possui o comprovante de pagamento, 

apontando tão somente o login das contas e requerendo o prosseguimento 

do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente 

uma das condições da ação, a legitimidade da autora para propor a 

presente ação de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na 

ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado 

do Acre em desfavor da ora requerida. Isso porque, não demonstrou a 

parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, a 

sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição 

esta, indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada 

pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de comprovar a 

legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes 

julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - 

PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela 

indício do direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva 

que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de 

liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto 

não provada, por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando 

causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução 

de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. 

(TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos 

constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no 

conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do 

caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência 

de sua capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela 

eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 

podem propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o 

ônus de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 
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através de lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade 

ativa. Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, 

deve ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. 

(TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Estevão Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora à custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003389-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BONIN BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003389-79.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BONIN BORTOLUZZI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. 

PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do 

art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de 

contestação, a parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios 

e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo 

para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 08 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003218-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003218-25.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: NILZETE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por NILZETE PEREIRA DA SILVA em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 33.701,03 (trinta e três 

mil com setecentos e um reais e três centavos) para fins de adquirir 11 

(onze) cotas no plano “AdCentral Family” e pretende ser ressarcida por 

meio do bloqueio judicial dos bens e valores da empresa requerida, 

efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar 

Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 

0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários preceitos 

legais, ao final requer a concessão dos benefícios da assistência 

Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referentes ao 

seu CPF, seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma 

a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser levado em 

consideração a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil 

pública; a determinação à requerida para exibição de documentos 

(contrato da autora, bem como planilhas demais documentos que estejam 

em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). 

Sob o id nº10850749, foi determinada a emenda à inicial, com o fim da 

parte autora comprovar a efetivação do vínculo contratual apontado na 

inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Devidamente intimada, a autora informou que não possui o 

comprovante de pagamento, apontando tão somente o login das contas e 

requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando 

os autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, não demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica 

entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o 

art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para a propositura da 

liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca do ônus da 

necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA 

DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte 

autora que não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista 

os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é 
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carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de 

interesse processual, porquanto não provada, por ora, a necessidade de 

acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e 

extinção do processo sem resolução de mérito. O pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante a prova 

dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 

MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A 

declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum 

de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, 

podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo 

elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade 

financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia subjetiva da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as 

liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus de 

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora à custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003207-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003207-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: IVONE BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de 

Sentença pelo procedimento comum ajuizada por IVONE BARTOLOMEU 

DA SILVEIRA LOPES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, 

todos qualificados nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 

3.063,73 (três mil com sessenta e três reais com setenta e três centavos) 

para fins de adquirir 1 (uma) cota no plano “AdCentral Family” e pretende 

ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da 

empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da 

Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referentes ao 

seu CPF, seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma 

a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser levado em 

consideração a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil 

pública; a determinação à requerida para exibição de documentos 

(contrato da autora, bem como planilhas demais documentos que estejam 

em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). 

Sob o id nº 10917183, foi determinada a emenda à inicial, com o fim da 

parte autora comprovar a efetivação do vínculo contratual apontado na 

inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Devidamente intimada, a autora informou que não possui o 

comprovante de pagamento, apontando tão somente o login das contas e 

requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando 

os autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, não demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica 

entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o 

art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para a propositura da 

liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca do ônus da 

necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA 

DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte 

autora que não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista 

os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é 

carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de 

interesse processual, porquanto não provada, por ora, a necessidade de 

acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e 

extinção do processo sem resolução de mérito. O pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante a prova 

dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 

MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A 

declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum 

de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, 

podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo 

elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade 

financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia subjetiva da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as 

liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus de 

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 
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Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora à custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003186-20.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROMUALDO HOSAN FIDELIS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por ROMUALDO HOSAN FIDELIZ em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 5.757,00 (cinco mil 

setecentos e cinquenta e sete reais) para fins de adquirir 2 (duas) cotas 

no plano “AdCentral Family” e pretende ser ressarcida por meio do 

bloqueio judicial dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo 

Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 

0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 

44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao 

final requer a concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; 

a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a 

apresentação de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, 

valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referentes ao seu CPF, seja 

prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o 

início do cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração 

a correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 10916985, foi determinada a emenda à inicial, com o fim da parte autora 

comprovar a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio 

de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre 

as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a autora informou que não possui o comprovante de pagamento, 

apontando tão somente o login das contas e requerendo o prosseguimento 

do feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente 

uma das condições da ação, a legitimidade da autora para propor a 

presente ação de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na 

ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado 

do Acre em desfavor da ora requerida. Isso porque, não demonstrou a 

parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, a 

sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição 

esta, indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada 

pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de comprovar a 

legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes 

julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - 

PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela 

indício do direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva 

que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de 

liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto 

não provada, por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando 

causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução 

de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. 

(TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos 

constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no 

conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do 

caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência 

de sua capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela 

eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 

podem propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o 

ônus de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

através de lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade 

ativa. Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, 

deve ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. 

(TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Estevão Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 
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defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora à custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 08 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003265-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FORTUNA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada da Carta Precatória, (ID - 11688791), 

bem como para que indique o endereço atualizado do Requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior designação de audiência de tentativa de 

conciliação. AF-MT., 07/02/2018. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE MELO OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11666594, 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 11666594, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412 Alta Floresta, 8 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

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)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida, na pessoa de sua 

advogada, 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. Alta Floresta, 8 

de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010911-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JACO DE SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Vistos. Ante 

a comprovação de ajuizamento de reclamação constitucional pelo 

requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos 

Ipanema III - Não Padronizado, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias e, consequentemente, determino o 

sobrestamento do cumprimento da decisão proferida no Id. num. 

10732921. Decorrido o prazo, remeta-se o processo à conclusão. 

Intimem-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES DA SILVA DAVIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000734-37.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA GOMES DA SILVA 

DAVIS EXECUTADO: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA Vistos. Indefiro o 

pedido formulado pelo credor constante do Id. 11544244, a fim de que este 

Juízo realize pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, a 

fim de localizar o endereço da Executada, eis que trata-se de ação que 

compete à parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, a busca pretendida pelo 

credor não coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, 

sobretudo com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, bem como para, em 05 

(cinco) dias, indicar o atual endereço do executado, sob pena de extinção 

da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011139-81.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

8011139-81.2015.8.11.0007 REQUERENTE: DIRCEU LEAL REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos. Defiro o pleito formulado pelo exequente no ID 

n.º 11092496. Cumpra-se integralmente a sentença proferida (ID n.º 

2992583). Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 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: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (REQUERENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11212848 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11212853 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11212848, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001730-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE DALLA COSTA 

SAVIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispensado 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 II do 

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Carência da ação A 

Reclamada ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

suscitou preliminar de carência da ação ante a impossibilidade jurídica do 

pedido, pois, conforme suas alegações, não há prova nos autos de danos 

sofridos. Não merece acolhimento de tal pleito uma vez que a análise de 

prova de fatos constitutivos de direito adentra a esfera do mérito, não 

podendo ser dirimido em sede preliminar. b) Ilegitimidade Passiva A 

Reclamada Banco do Brasil alega sua ilegitimidade passiva, pois houve a 

cessão de direitos creditícios à Reclamada ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS. Tal pleito não merece 

prosperar por pelo menos duas razões, sendo que a primeira razão é a 

responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços estabelecida 

no Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a todos os 

fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados aos 

consumidores. A segunda razão, e esta é própria do caso concreto, é que 

os valores foram recebidos pelo Banco do Brasil (id. nº 8305531) mesmo 

já tendo ocorrido a mencionada cessão de crédito. Desta feita, como se 

verifica a cobrança concomitante entra as duas Reclamadas pelo mesmo 

débito, não há como reconhecer qualquer ilegitimidade passiva. II - Mérito 

Afirma a parte autora que foi correntista da primeira Reclamada e se 

ausentou da cidade por um longo período e a posterior retornou e foi 

novamente correntista desta Reclamada. Alega que ao buscar o aumento 

do limite de crédito não logrou êxito uma vez que haviam débitos 

remanescente que foram de imediato quitados, contudo as cobranças 

continuaram pela segunda Reclamada. Ante o exposto requer a devolução 

em dobro dos valores pagos, tutela de urgência para determinar obrigação 

de não fazer e suspender a cobrança e por indenização por supostos 

danos morais suportados pelas cobranças. Ambas as requeridas 

compareceram a audiência de conciliação, contestaram e suscitaram 

preliminares já afastadas e, no mérito, alegam a existência do débito, e, 

por conseguinte a regularidade da cobrança. Partindo da análise dos 

pontos não controvertidos depreende-se que havia relação jurídica entre a 

Reclamante e a primeira reclamada, e que o débito é regular, e, oriundo de 

débito de cartão de crédito. Seguindo na análise das provas é patente que 

a parte Reclamante devia à Primeira Reclamada e pegou junto à esta 

Reclamada e não houve comunicação entre as Reclamadas de modo a 

cessarem as cobranças pelas dívidas já pagas. Todavia, não faz jus a 

Reclamante ao repetição do indébito e dobro, isto porque para a repetição 

do indébito é imprescindível o pagamento indevido. Dos autos se verifica 

que o pagamento se deu por débito existente, logo não há como se deferir 

a repetição do indébito. No concernente aos danos morais fundados em 

cobranças indevidas, a Turma Recursal já firmou posicionamento de que 

meras cobranças indevidas não geram danos morais, veja-se: ESTADO 

DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÁO PRADO DE MORAES Recurso Inominado 

nº.: 0027912-93.2017.811.0001 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente(s): ADRIANA FEITOSA REIS Recorrido(s): ITAU 

UNIBANCO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 25/09/2017 JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI 

Nº. 9.099/1995 E M E N T A: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA COBRANÇA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. Extrai-se da 

petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da Recorrida. 

Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela seria 

cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no dia 

20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido banco 

efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado “SDO 

CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou em 

mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve que 

pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Assim, entendo que 

a medida imposta na sentença, de declarar a inexigibilidade do débito, é 

suficiente para reparar o dano causado ao consumidor, de modo que a 

pretensão de indenização por danos morais é improcedente. Não obstante 

os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto 

tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela 

cobrança indevida de valores, não há falar em dano moral. O Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança 

indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. 

(Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 

25/05/2016). RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. 

DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não 

configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 24 de 655



crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para 

configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar 

fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a 

despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor 

ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (REsp 

nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4)) SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

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

condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a 

suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do 

NCPC RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 279129320178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) No caso em 

comento não se verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma 

vez que, apesar da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou 

qualquer situação vexatória ou ainda desembolso indevido em razão 

dessa cobrança. Logo os transtornos suportados pelo Reclamante não 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Por fim e não menos 

importante há o pedido de obrigação de não fazer para que cessem as 

cobranças indevidas, e que já fora deferida a tutela de urgência (id. nº 

8331802). Quanto a este ponto assiste razão à Reclamante uma vez que 

como demonstrado o débito já fora quitado e por corolário lógico não 

subsiste o direito de cobrar das Reclamadas. Ressalte-se que, em 

14/07/2017 (id. 9236772), a última Reclamada fora intimada do deferimento 

da liminar para cessar a cobrança no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

sob pena de multa de diária no valor de R$ 200,00. Nos dias 14 e 18 de 

julho de 2017 as cobranças foram reiteradas, sendo que no dia 

14/07/2017 está abarcado pelo prazo de 48 horas ao passo que a 

cobrança do dia 18/07/2017 se demonstra o verdadeiro descumprimento 

da decisão proferida. Logo, as Reclamadas devem pagar solidariamente a 

multa de R$ 200,00 pelo descumprimento da liminar. III - Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido autoral formulado pela reclamante em face das reclamadas para 

determinar que as Reclamadas cessem as cobranças acerca do débito em 

debate, bem como condenar as Reclamadas ao pagamento de R$ 200,00 

pelo descumprimento da tutela de urgência deferida, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 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). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000910-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA FERREIRA CABRAL 

GOMES REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS 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 Conforme 

Aviso de Retorno (id. nº 7294404), a parte requerida MARISA LOJAS S/A 

foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação e 

não o fez, conforme ID n.º 7354207, mas a outra Reclamada a CLUB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA compareceu à 

audiência de conciliação e apresentou contestação, ID n.º 7922391. 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 afirma que houve regular contratação pela 

demandante com ulterior utilização do produto cartão Marisa, tendo 

efetuado compras junto às lojas da rede durante a vigência da 

contratação. 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. Por outro lado a 

empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 

inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou que não tem relação jurídica 

com a loja ré, deve esta provar a origem dos débitos, não há como impor a 

reclamante o ônus da prova negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, 

pode-se concluir que a inscrição é indevida. 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 credito, 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 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 
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DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de R$ 222,07 (duzentos e vinte e dois reais e sete centavos) referente ao 

contrato n.º 2248375414, mantendo a tutela de urgência e tornando-a 

definitiva para que as Reclamadas procedam com o cancelamento do 

registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés 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 e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). 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. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo 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, 08 de fevereiro de 2018.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116192 Nr: 4438-80.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermeson Prisley Cavalcante do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos

1) Considerando a desistência ministerial quanto a testemunha de 

acusação ( fls. 60), designo audiencia para instrução das testemunhas de 

defesa, bem como para o interrogatório do réu Emerson Prisley Cavalcante 

do Nascimento para o dia 15.03.2018 às 16h00min.

2) Após, conclusos para alegações finais.

3) Intimem-se; cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120758 Nr: 8058-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes Furtado, Gilmar Faust Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro, permaneçam os autos conclusos para 

redesignação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas 

faltantes, bem como para interrogatório do réu Nilton Lopes Furtado para o 

dia 07.03.2018, às 16h30min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 148084 Nr: 7067-56.2016.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uinder Miranda Lage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UINDER MIRANDA LAGE, Rg: 474892050, 

Filiação: Clarisse de Miranda Lage e Valtair da Costa Lage, data de 

nascimento: 20/09/1990, brasileiro(a), solteiro(a), faz bicos, Telefone (66) 

8432-5216. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu(ré) acima qualificado(a) do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita, bem como PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 07/03/2018, às 15h30 horas, que 

se realizará no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: 1. Considerando que nos autos de origem de nº 

2299-92.2013.811.0007 (148084) o réu não foi intimado da sentença 

pessoalmente, designo audiência de justificação para o dia 07.03.2018 às 

15h30min. 2. Expeça-se edital de intimação do reeducando. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

Alta Floresta, 20 de setembro de 2017

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 148084 Nr: 7067-56.2016.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uinder Miranda Lage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UINDER MIRANDA LAGE, Rg: 474892050, 

Filiação: Clarisse de Miranda Lage e Valtair da Costa Lage, data de 

nascimento: 20/09/1990, brasileiro(a), solteiro(a), faz bicos, Telefone (66) 

8432-5216. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu(ré) acima qualificado(a) do inteiro teor da 

decisão abaixo transcrita, bem como PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 07/03/2018, às 15h30 horas, que 

se realizará no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: 1. Considerando que nos autos de origem de nº 

2299-92.2013.811.0007 (148084) o réu não foi intimado da sentença 

pessoalmente, designo audiência de justificação para o dia 07.03.2018 às 

15h30min. 2. Expeça-se edital de intimação do reeducando. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 150882 Nr: 1363-28.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaldo Queiroz Menezes Barbosa, Lirio Eising

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:14430-A/MT, Luiz Augusto Cuassi - OAB:

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo preliminares arguidas pela 

defesa e restando ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP, designo 

audiência de instrução e interrogatório para o dia 08 de março de 2018, 

ÀS 14:30 HORAS. INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, atentando-se a Secretaria do 

Juízo para a eventual expedição de cartas precatórias para oitiva de 

testemunhas residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 152104 Nr: 2076-03.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Evandro Monteiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 1. Considerando a manifestação Ministerial retro, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07.03.2018 às 15hrs, data na qual a 

vítima deverá ser perguntada sobre as declarações da defesa, conforme 
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dispõe o art. 16 da Lei 11.340/2006.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 161881 Nr: 7015-26.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Juliano Peres Peres - 

OAB:16889/B

 Processo n.º 7015-26.2017.811.0007

Código: 161881

 VISTOS ETC.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, DESIGNO audiência de instrução de julgamento para o dia 23 de 

fevereiro de 2018, às 17h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada.

REQUISITE-SE o denunciado.

Alta Floresta/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98670 Nr: 7065-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Nepomuceno Dornelas Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto José Covaia Kosop 

- OAB:81504

 Vistos.

 Em sede de defesa preliminar a defesa técnica do acusado postula a 

absolvição sumária do acusado ante a ausência de provas que possibilita 

o oferecimento da denúncia.

 Afasto, por ora, as alegações defensivas, pois discussões referentes as 

provas que possam comprovar a autorida delitiva ou a materialidade 

dependem de instrução probatória verticalizada, sendo que não houve 

prova superveniente capaz de desconstituir o juízo sumário sobre indícios 

de existência de crime e autoria discriminados na denúncia, incapaz, 

portanto, de implicação em qualquer hipótese do artigo 397, CPP, pelo que 

rejeito a defesa preliminar, nos termos anteriores.

Portanto, em prosseguimento ao feito, restando ausentes a hipótese do 

artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução e interrogatório para o 

dia 20 de fevereiro de 2018, às 15h30. INTIMEM-SE as vítimas e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, atentando-se a 

Secretaria do Juízo para a eventual expedição de cartas precatórias para 

oitiva de testemunhas residentes fora da comarca.

Expeça-se carta precatória à comarca de Colombo/PR com a finalidade de 

proceder o interrogatório do acusado, bem como intimá-lo da data de 

audiência, observando o endereço declinado pela defesa em fl. 173v.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 134542 Nr: 47-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Cristian Cordeiro Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

 Termo de Assentada

Autos de cód. 134542

Em 01.09.2017, às 14h30min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão e o Promotor de Justiça Carlos Eduardo 

Pacianotto. Presentes os acadêmicos do curso de Direito Fabricio 

Gonçalves Medeiros, Jailson Sorti Santos da Silva, Eliel de Souza da Silva. 

Realizado o pregão. Ausente o réu. Após o MM Juiz decidiu: “1. Ausente a 

testemunha Hemerson Luiz Pereira, designo oitiva para o dia 06.03.2018, 

às 17h30min. 2. Requisite-se a testemunha. 3. Ausente o réu devidamente 

intimado, decreto –lhe a revelia. 4. Intime-se a Defesa por DJE.” 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

 _________________________

Carlos Eduardo Pacianotto

Promotor de Justiça

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DO CARMO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987 - CENTRO 

- TELEFONE: (65) 35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor EG. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, 

no ícone emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior expedição de mandado para avaliação 

do bem penhorado descrito no ID nº 9519257 nos próprios autos, via 

sistema RENAJUD. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

8 de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich 

Bocardi Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 8 de fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132278 Nr: 6396-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Tadeu dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Carpejani, Adenair Rosa Aygnes 

Carpejani
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade 

de fls.48/54, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da 

executada Adenir Rosa Aygnes Carpejani, na presente demanda e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito em relação a 

ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Quanto ao pedido de 

impenhorabilidade do imóvel e o alegado excesso de execução, REJEITO a 

presente exceção de pré-executividade, motivo pelo qual, determino o 

prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.Bem como, 

determino o imediato levantamento da penhora realizada via BacenJud das 

contas bancárias da senhora Adenir Rosa Aygnes Carpejani, que será 

feito em gabinete conforme comprovante em anexo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114548 Nr: 2977-73.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT, Felipe Cardoso de Souza Higa - OAB:OAB/MT 

14500, Hamilton Ferreira da Silva Júnior - OAB:MT/11.322, João 

Marcos Faiad - OAB:8500/MT, Tania Regina Ignotti Faiad - 

OAB:MT/5.931, Ulisses Rabaneda dos Santos - OAB:MT/8.948

 Vistos.DEFIRO o pedido formulado à fl.106, com fundamento nos artigos 

835, X, e 866, ambos do NCPC, e determino que seja expedido o mandado 

de penhora sobre 10 % (dez por cento) do faturamento da empresa 

executada, limitado ao valor do débito, visto que perfeitamente possível e 

aceito pela jurisprudência pátria, consignando que os valores devem ser 

depositados em Juízo mensalmente até atingir o valor do débito 

executado.E, caso seja feito o descumprimento da ordem e/ou 

cumprimento inferior, poderá ser determinada a perícia contábil, devendo 

os valores serem depositados em juízo para fins e efeitos de garantia para 

q u e  s e j a  p o s s í v e l  a  o f e r t a  d e  e m b a r g o s  d o 

devedor.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 13162 Nr: 1655-72.2001.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hatuno Mizukami Ito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Seitiro Ito - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70006 Nr: 2978-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transportes Ltda, 

Mauro Lucio de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 2677-14.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio José Andrade da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 07/03/2018 às 15h00 no Hospital Regional Albert 

Sabin, com o médico perito Dr. Jorge Luiz Arcos, bem como para que 

providencie a notificação da parte autora para comparecer na data e local 

da perícia munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos 

que faz uso e exames médicos que possua capazes de embasar ou 

colaborar na determinação da alegada condição de saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160778 Nr: 6497-36.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildiglê Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Iranilton Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Batista Neto - 

OAB:9.899/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para manifestar-se nestes autos 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 28, bem como 

para indicar o atual endereço da testemunha Sebastião da Cruz Marinho, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 41-71.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Bosi Ltda, Debora Eloisa Bosi, Nayara 

Luana Bosi, Elaine Débora Bosi, Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella 

Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor A, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de intimação dos executados 

acerca da penhora realizada por termo nos autos.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15368 Nr: 461-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipemat -Instituto de Previdência do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da 

requerente para providenciar os documentos solicitados na petição de fls. 
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266, bem como para encaminhá-los ao MTPREVE, conforme determinado à 

fl. 289, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66220 Nr: 5824-24.2009.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaura Dias Alfonso, Município de Alta 

Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96400 Nr: 4834-62.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCENDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

assim, a aplicação da correção pela TR, juros de 05%a.m. e início da 

correção à partir do trânsito em julgado, motivo pelo qual, esclareço que o 

montante devido pelo Estado de Mato Grosso ao Embargado é no valor de 

R$1.241,04 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos), e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito. Isento a impugnada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que 

b e n e f i c i á r i a  d a  j u s t i ç a 

gratuita.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119695 Nr: 7266-49.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Damiro Costa

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

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, 

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Augusto de Rezende 

Junior - OAB:131443/SP

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de fls.92/93 e mantenho o depósito judicial até 

o trânsito em julgado da sentença.

 Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Intime-se o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-se 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129471 Nr: 4854-14.2015.811.0007

 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, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficiente Evangélica-SBE

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:MT/16.325

 Intimação do advogado André Muniz Ribeiro, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115208 Nr: 3571-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Rufino de Araujo

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 Vistos.

À fl.54 a parte exequente requereu a transferência dos valores 

bloqueados à fl.47, via sistema Bacenjud, indicou a conta a ser depositado 

os respectivos valores, bem como, informou que não tem interesse em 

receber o valor remanescente do débito, pugnando pela extinção do feito.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o bloqueio do valor integral da dívida, via sistema BACENJUD e a 

concordância da parte exequente e executada (fls.50/54), 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, requisite-se a 

transferência dos valores bloqueados nos autos para a conta judicial e 

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

indicada à fl.54.

Expeça-se alvará de liberação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita.

 Intimem-se.

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

formalidades legais.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm
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Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - Tornar público a 

REABERTURA do prazo para cadastramento das instituições públicas e/ou 

privadas com finalidade social, sediadas nesta Comarca de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso, para participarem do cadastro e 

habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução 

Penal e Juizado Especial Criminal desta Comarca.

* O Edital 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259263 Nr: 12380-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataídes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique de Morais - 

OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando que a audiência retro não ocorreu uma vez que o 

requerido não foi encontrado no endereço que consta na inicial, DESIGNO 

nova audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 

2018 ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2.O requerido deverá ser citado no endereço informado às fls. 62/63.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99466 Nr: 4471-21.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4471-21.2010.811.0004, 

Protocolo 99466, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1485 Nr: 1317-15.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Geovaldo Pires de Sousa, Gelino Vieira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12488/B

 Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte autora a fim de se manifestar acerca 

dos documentos de fls. 253/255, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 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: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Joana Dark Guimarães, Juaci Roberto Rezende Coelho, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, Carlos 

Gonçalves de Almeida, ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, 

Laurizeth Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248066 Nr: 4927-24.2017.811.0004

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: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacher - 

OAB:MT/14.421, Osmar Milan Capilé - OAB:

 Vistos.

1.ACOLHO o parecer ministerial e, por conseguinte, DESIGNO audiência de 

instrução para o DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, às 15h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

2.Outrossim, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

interprofissional deste juízo no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes da 

decisão de fls. 134/134v.

3. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172826 Nr: 5955-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO - 

CONAB, Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gonçalves de Moura

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

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMÃO VITERBO LEITE - 

OAB:237700

 Nos termos do artigo 152, Vi do CPC, e conforme decisão de fl. 195, 

impulsiono o feito para que seja intimado 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, sobre as 

informações trazidas ao feito às fls. 202/203, 205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233325 Nr: 11496-75.2016.811.0004

 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: Genir Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aço Pronto Serviços de Corte e Dobra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro. INTIME-SE o requerido para juntar aos autos 

comprovante de pagamento referente às parcelas do acordo homologado 

à fl. 53, e não o fazendo, para realizar o pagamento dos valores devidos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238289 Nr: 15002-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdS, TEdS, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEdS, IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Rafael Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte autora, via matéria 

de imprensa, da decisão/sentença/impulsionamento de fls. (?), abaixo 

transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA/IMPULSIONAMENTO: "Nos termos dos artigos 152, VI 

do CPC, e considerando a(s) contestação(ões) apresentada(s) às fls. 

65/75 e 83/93, impulsiono o feito para que se intime a parte autora, via DJE, 

para que se manifeste, no prazo de 15 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268720 Nr: 96-93.2018.811.0004

 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: Maria José Soares Nogueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Elizabeth Sul Ltda, Todimo Materiais 

Para Construção S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 13 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27991 Nr: 272-34.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. Queiroz Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, LENAMARA ROCHA MONTEIRO - OAB:6246/MT, MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de execução fiscal, ajuizada pelo CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 19ª REGIÃO, em face de E. 

B. QUEIROZ ME.

2.Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte, 

fls.198 e 200.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51851 Nr: 3219-56.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECY LEAL, Cpf: 20247923168, 

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: 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

considerando a prescrição do crédito tributário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no art. 924, V do CPC/2015.9.Sem custas, nos 

termos da Lei estadual 7.603/2001, e sem honorários, visto que não 

angularizada a relação processual. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

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

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

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

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

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 07 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, André Aristoteles 

de Araújo, Giuliano Marcos Vinicios de Araújo, Rosana Maria de Araújo, 

Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOQUIP LTDA, CNPJ: 18741942000196, 

atualmente em local incerto e não sabido SÉRGIO JARDIM DE MIRANDA, 

Cpf: 00121371620, brasileiro(a), casado(a), Telefone (31) 3344-4393 e 

atualmente em local incerto e não sabido SELENE PÁDUA JARDIM DE 

MIRANDA, Rg: 147.359, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAR A PARTE REQUERIDA de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, no 

prazo indicado, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 

408.241,82 (Quatrocentos e oito mil e duzentos e quarenta e um reais e 

oitenta e dois centavos), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acrescido de 

custas, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, fica 

desde já INTIMADO para apresentar, querendo, IMPUGNAÇÃO ao 

cumprimento de sentença, nos próprios autos, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Analisando os autos, verifica-se que houve 

a desconsideração da pessoa jurídica executada às fls.365/366, e que as 

tentativas de intimação dos devedores para adimplirem com a obrigação 

fixada na sentença de fls.168/174, restaram infrutíferas, conforme se vê 

às fls.371/373, 377/381, 409/413.2. Desta forma, DEFIRO a o pedido de 

fls.424/425, com fundamento no art.513, §2º, IV, do CPC/2015 e, por 

conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos executados, via edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, para pagarem a dívida exequenda no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme cálculo apresentado às fls.427/432.3.Decorrido o 

lapso temporal acima descrito, sem a manifestação dos executados, 

INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para fins do art.523, 

do CPC/2015.4.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, 07 de fevereiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209462 Nr: 9197-62.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Raquele Cavali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Carlos Bourguignon, Thayna 

Lemos Bourguignon, Janaina Bezerra Bourguignon, Gabriel Bezerra 

Bourguignon, Gabriela Fernanda de Souza Bourguignon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAINA BEZERRA BOURGUIGNON, 

Filiação: João Carlos Bourguignon, 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: Alega a Requerente que conheceu o de cujus JOÃO 

CARLOS BOURGUIGNON no ano de 2012, quando então iniciaram um 

relacionamento amoroso. Segundo a Requerente, a união do casal era 

pública e notória, conviveram harmoniosamente por mais de 02 (dois) 

anos, até 04 de outubro de 2014, quando João Carlos Bourguignon veio à 

óbito. Ante o exposto, requereu o julgamento procedente da ação a fim de 

que seja reconhecida a existência de união estável post mortem entre a 

Requerente e o de cujus.

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓDIGO n. 209462AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM REQUERENTE: 

DIONE RAQUELE CAVALI REQUERIDO: JOÃO CARLOS BOURGUIGNON 

(falecido)e outrosDECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento 

de União Estável Post Mortem, intentado por DIONE RAQUELE CAVALI em 

desfavor de JOÃO CARLOS BOURGUIGNON (falecido) e outros.Recebo o 

feito para discussão. Proceda-se a retificação da parte requerida para 

ESPOLIO DE JOÃO CARLOS BOURGUIGNON, com os integrantes 

elencados na inicial. Retifique-se. Outrossim, concedo a autora os 

benefícios da gratuidade da justiça. Por fim, CITEM-SE os integrantes do 

espolio requerido, via carta precatória, com o prazo de 60 (sessenta) dias, 

para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem resposta, 

manifestando o interesse ou não na presente causa com as advertências 

dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil.Cumpra-se. Expeça-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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103828 Nr: 8831-96.2010.811.0004

 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: Maria Camargo Alencar, Edileusa Camargo Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marluce Camargo Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 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 correspondência devolvida de intimação de HSBC 

Bank Brasil S/A de fls. 63, por motivo "mudou-se", no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206320 Nr: 7348-55.2015.811.0004

 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: Francelina Rodrigues Garcias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Vieira Garcia, Rone Clei 

dos Santos Vieira, Franciele Santos Vieira, Ronaldo Júnior Vieira da Silva, 

Rogério Vieira da Silva, CICERO BRITO DA SILVA, Benedito Vieira 

Rodrigues, LUIZ CARLOS VIEIRA RODRIGUES, ANDRE VIEIRA 

RODRIGUES, GISELE VIEIRA RODRIGUES, CARLOS ANDRÉ VIEIRA 

RODRIGUES, ADELI VIEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Vinícius Lira Neves - 

OAB:362.290/SP, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida, de citação de Luiz 

Carlos VieiraRodrigues, de fls. 95, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216155 Nr: 551-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFEBdSeR, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Krachinski Duarte - 

OAB:PR/45.095, Sergio Masanabu Nakatani - OAB:48.904 OAB/PR

 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 os embargos de declaração de folhas 125/128, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 11811-69.2017.811.0004

 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: D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP 121.377, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 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, 

querendo, impugnar a contestação de fls. 275/293, no prazo de 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 273-82.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO F. ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 273-82.2003.811.0004, 

Protocolo 33254, 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.: 98856 Nr: 3865-90.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cassimiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 3865-90.2010.811.0004, 

Protocolo 98856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100350 Nr: 5353-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 5353-80.2010.811.0004, 

Protocolo 100350, 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.: 158733 Nr: 11440-18.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clemente Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 11440-18.2011.811.0004, 

Protocolo 158733, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163253 Nr: 4714-91.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4714-91.2012.811.0004, 

Protocolo 163253, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178826 Nr: 829-98.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

Núcleo de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 829-98.2014.811.0004, 

Protocolo 178826, 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.: 225963 Nr: 6461-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUDINEI ADRIANO 

SPANHOLI, para devolução dos autos nº 6461-37.2016.811.0004, 

Protocolo 225963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 246018 Nr: 3571-91.2017.811.0004

 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: Cleibio do Nascimento, JOVELINA CHAVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Bernardes, CLELIA DO 

NASCIMENTO, Cleilson Antonio do Nascimento, MARIA DA GLÓRIA 

BERNARDES OLIVEIRA, MARIA APARECIDA BERNARDES, Laurizeth 

Bernardes, MARIA DAS GRAÇAS BERNARDES DE ALMEIDA, 

LOURIVALDO BERNARDES, CLEIDE DO NASCIMENTO DE LIMA, CLAUDIA 

DO NASCIMENTO, CLEBERSON NASCIMENTO BERNARDES, CÍCERO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, LUCIANA DE 

LIMA OLIVEIRA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA ALVES 

CANEDO, para devolução dos autos nº 3571-91.2017.811.0004, Protocolo 

246018, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42165 Nr: 843-34.2004.811.0004

 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: Virginia Dias de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 843-34.2004.811.0004, Protocolo 

42165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 61-90.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Soares de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira Me, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora 

Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Diante do exposto, deixo de apreciar os pedidos de impenhorabilidade do 

imóvel, bem como de intimação do Banco Sicoob, por se tratarem de 

matéria já apreciada. Diante da impossibilidade de realizar o leilão na data 

de 07/02/20187, visto que não houve cumprimento da decisão anterior, 

DEFIRO O PEDIDO de fl. 500 e suspendo o ato, devendo a Sra. Escrivã 

designar nova data. Ressalto que o feito permanecerá em Cartório até a 

realização do leilão, podendo as partes realizarem carga rápida para 

cópia. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 6688-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM, AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 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 manifestação sobre o auto de avaliação de fls. 528/529, no prazo de 

15 ( quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70159 Nr: 3586-12.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Conceição Queiroz de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 3586-12.2007.811.0004, Protocolo 

70159, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Reintegração de posse, no valor de R$ 2,50 

por km rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166087 Nr: 8413-90.2012.811.0004

 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: Alveni Lopes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Veiculos Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:MT 11.877-A, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 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 manifestarem sobre o laudo pericial de folhas 157/176, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169984 Nr: 2231-54.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Oliveira Soares, Ricardo de Oliveira 
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Soares

 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): RICARDO DE OLIVEIRA SOARES, CNPJ: 

05779860000199 e atualmente em local incerto e não sabido RICARDO DE 

OLIVEIRA SOARES, Cpf: 25387189100, Rg: 976.576-2ªvia, brasileiro(a), 

casado(a), empresário/ aux.doença, Telefone 9920-5124. 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: 11/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RICARDO DE OLIVEIRA 

SOARES e RICARDO DE OLIVEIRA SOARES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA 20124557, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124557/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$15.536,57

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178412 Nr: 337-09.2014.811.0004

 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: AAdC, Ana Paula Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA CARLA 

GAZATTO LUCIANO, para devolução dos autos nº 337-09.2014.811.0004, 

Protocolo 178412, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179106 Nr: 1148-66.2014.811.0004

 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: Jarmes Crispim Barbosa

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

Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José 

Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Edmar Rodrigues de Souza Júnior 

- OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, Michelle Leonel Costa Rodrigues - OAB:19.344/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 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 correspondência devolvida de fls. 130, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209158 Nr: 8995-85.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 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. 56, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224367 Nr: 5545-03.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdS, VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FILHO INÁCIO DA SILVA, 

brasileiro(a), solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 11.042,10 (Onze mil e quarenta e 

dois reais e dez centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258454 Nr: 11798-70.2017.811.0004

 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: Delba Sonia Sousa araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Humberto Campos Magalhães, 

Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação judicial, certifico que fora redesignada a audiência de 

conciliação para o dia 25/04/2018, às 13:00 horas, horario de Mato 

Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

917-97.2018.811.0004, Protocolo 269856, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231007 Nr: 9774-06.2016.811.0004

 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: Princila Almeida Wanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. C. Serra Azul Auto Escola Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Grimara Layane Rezende de Freitas - OAB:MT 

20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data, decorreu o prazo para as partes se 

manifestarem, conforme a r. decisão de fl. 68 dos autos, tendo em vista 

que foi intimado pelo DJE n.º 10092, publicado em 31/08/2017.

Barra do Garças, 08/02/2018.

Maria de Lourdes

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30319 Nr: 4407-89.2002.811.0004

 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: MARIA ROSA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leite de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 173, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266596 Nr: 17115-49.2017.811.0004

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17115-49.2017– Código 266596

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso, combinado com alimentos e partilha 

de bens, com pedido de tutela de urgência proposta por Aliane Aparecida 

Oliveira Souza em desfavor de Wander Gonçalves da Silva.

A inicial foi recebia às fls. 61/62, sendo na oportunidade deferida a tutela 

antecipada fixando o importe de 65% (sessenta e cinco por cento) do 

salário mínimo.

Entrementes, aportou nos autos petição da autora alegando que o 

requerido pediu demissão para que não ter que pagar a pensão alimentícia 

e ainda que ele estaria se ocultando do oficial de justiça, prejudicando sua 

citação para o regular andamento do feito.

Dessa forma, analisando os autos, notadamente a certidão do Sr. Oficial 

de Justiça à fl. 67, há fortes indícios do alegado pela parte autora. 

Portanto, desentranhem-se o mandado de citação, devendo o Sr. Oficial 

tentar novamente cita-lo, conforme preceitua o artigo 252 do Código de 

Processo Civil.

Restando infrutífera a diligência, cite o requerido por hora certa, nos 

moldes do artigo 253 do Código de Processo Civil.

De outro turno, oficie a empresa em que o requerido trabalhava, 

solicitando informações acerca de eventuais créditos trabalhista em favor 

dele.

Havendo crédito, a empresa deverá depositar o valor em Juízo para que 

se possa dar efetivo cumprimento a liminar deferida às fls. 61/62.

Por oportuno, tendo em vista a certidão negativa de citação, cancelo a 

audiência aprazada. Redesigno para o dia 11.04.2018, às 13:00 horas 

(horário de Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100522 Nr: 5525-22.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 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 do petido de 

extinção da ação, de fls. 123/124, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182129 Nr: 3912-25.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Confecções Chumbreca's Ltda, Mauro Celio de Melo 

Junio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camisaria Hagape Multimarcas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento dos 

emolumentos cartorários do 1º Oficio, no valor de R$ 87,60 (oitenta e sete 

reais e sessenta centavos), para dar cumprimento ao Mandado de 

Penhora, conforme oficio de fls. 119/120 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253285 Nr: 8556-06.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Omar de Oliveira Junior, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira 

Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:MT16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Processo nº 8556-06.2017– Código 253285

Vistos.

Diante do interesse da autocomposição demonstrado pelo embargante, 

designo para o dia 21.03.2018, às 14:30 horas audiência de conciliação.

Por oportuno, não ocorrendo acordo entre as partes, desde já determino a 

intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que 

desejam produzir no prazo de 15 (quinze) dias da audiência de 

conciliação.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267157 Nr: 17447-16.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazielly Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento dos 

emolumentos cartorários do 1º Oficio desta Cidade, no valor de R$ 831,30 

(oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos), para dar cumprimento à 

determinação, conforme oficio de fls. 82/83 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170561 Nr: 2971-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Fernandes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fabrinny Pimenta Braga - 

OAB:15.866, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT-15458, Renan 

Nadaf Gusmao - OAB:16284, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 

7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 95/96, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223595 Nr: 5013-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/O

 Processo nº 5013-19.2016 – Código 223595

Vistos.

Tendo em vista o teor do atestado médico juntado à fl. 228. Redesigno a 

audiência marcada para o dia 09.02.2018, para o dia 29.03.2018, às 13:30 

horas, horário de Mato Grosso.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248463 Nr: 5200-03.2017.811.0004

 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: Indiamar Coelho da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 5200-03.2017 - Cód. 248463

Vistos.

Recebo a inicial.

CITE-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-OS 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 04 de abril 

de 2018, às 14h30min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o autor através de seu advogado.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 7769-74.2017.811.0004

 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: Diego Campos Aguiar

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7769-74.2017 - Cód. 252144

Vistos.

Recebo a inicial.

CITE-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-OS 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 04 de abril 

de 2018, às 14h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o autor através de seu advogado.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261708 Nr: 14064-30.2017.811.0004

 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: WDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 14064-30.2017.811.0004 - Cód. 261708

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Ante a comprovação trazida aos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

 CITE a requerida, no endereço declinado na inicial, e a INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 14 de março de 

2018, às 13h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o Ministério Público.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 7 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 17485-28.2017.811.0004
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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: Sebastião Catarino Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviços Médicos S/A, Celso Sakuma, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 17485-28.2017 - Cód. 267209

Vistos.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil.

CITE-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIME-OS 

para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 14 de 

março de 2018, às 14h30min, na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o autor através de seu advogado.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 7 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204669 Nr: 6415-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Teles Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro da Rocha Vida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Lopes Cançado 

Pacheco - OAB:15012/MG

 Processo nº 6415-82.2015– Código 204669

Vistos.

Tendo em visto o termo da instrução, intimem-se as partes para 

apresentar as razões finais escritas, nos termos do artigo 364, §2º do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95542 Nr: 450-02.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ruiz de Lima, Marcelo Ruiz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 450-02.2010– Código 95542

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento no feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209015 Nr: 8907-47.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Oliveira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, FORD 

MOTOR COMPANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - 

OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Camila Roberta Rockenbach Padilha - OAB:MT 

18.109, Celso de Faria Monteiro - OAB:Oab/SP 138.436, Jose Missali 

Neto - OAB:272.789

 PROCESSO Nº 8907-47.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 209015

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, com pedido tutela antecipada, proposta por JAIR 

OLIVEIRA DA MATA em face de VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA E FORD MOTOR COMPANY LTDA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo às fls. 243/247.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 243/247, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Ademais, atendendo pedido expresso na transação efetuada, DETERMINO 

que as intimações e notificações à parte requerida sejam direcionadas a 

CELSO DE FARIA MONTEIRO, patrono da requerida, com a inclusão de seu 

nome na contracapa dos autos e anotação de seu respectivo e-mail, sob 

pena de nulidade, como dispõe o art. 272, § 5º, do CPC.

Custas e demais despesas processuais quitadas conforme comprovante 

acostado às fls. 55/57.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213295 Nr: 11442-46.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Eveli Moreira de Oliveira, Davi Moreira de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Tancredo dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Andrey da Silva Carvalho - OAB:MT 

15.748, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080

 PROCESSO Nº 11442-46.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 213295

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DAVI 

MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, representado por sua genitora EVELI 

MOREIRA DE OLIVEIRA, em face de MARCELO TANCREDO DOS SANTOS 

OLIVEIRA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado às 

fls. 54/55.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 62, ao conteúdo 

pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado entre as 

partes.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 54/55, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, atendendo ao pedido das partes no acordo 

estabelecido, SUSPENDO a presente execução até restar comprovado 

que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a obrigação 

pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso do processo, 
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conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225362 Nr: 6121-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Processo nº 6121-93.2016– Código 225362

Vistos.

Nos termos do artigo 351 do Código de Processo Civil, intime o autor dando 

ciência da contestação.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261065 Nr: 13665-98.2017.811.0004

 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: Thiago Correia Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13665-98.2017 – Código 261065

Vistos.

Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial proposto por Thiago 

Correia Lope.

 Narra que sua genitora faleceu deixando numerários em sua 

conta-poupança. Alega ainda, que é o único herdeiro, juntou documentos.

Analisando os autos, verifica-se que o requerente é o único herdeiro e 

que, conforme documentos oriundos da Caixa Econômica Federal, sua 

genitora possui crédito junto à instituição financeira.

Dessa forma, nos termos do artigo 666 do Código de Processo Civil, 

combinado com o artigo 2º da Lei 6.585/80, expeça-se alvará judicial 

autorizando o requerente a levantar os valores constantes na 

conta-poupança discriminada às fls. 19/21.

Após o cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 140-35.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Siqueira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Processo nº 140-35.2006 – Código 55845

Vistos.

Expeça-se alvará em favor do exequente, transferindo os valores 

bloqueados às fls. 188/188v, nos moldes requerido na petição de fl. 

192/195.

No que tange à busca de bens imóveis por meio do sitema ANOREG, 

indefiro o pleito, por se tratar de pesquisa pública e acessível à 

particulares.

Quanto ao pedido da quebra de sigilo fiscal, via sistema INFOJUD, 

igualmente indefiro por ser medida desproporcional quando sopesada ao 

direito de que trata a ação.

 Dessa forma, ante a ausência de bens, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172795 Nr: 5920-09.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWBG, Sueide Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEMI DE ASSIS - OAB:OAB/GO 

22.219

 Processo nº 5920-09.2013 – Código 172795

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal entre o pedido e sua apreciação superou 

o período requerido de suspensão, intime o autor para que de 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181647 Nr: 3478-36.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervasio de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo nº 3478-36.2014 – Código 181647

Vistos.

Defiro a suspensão requerida à fl. 60.

Após o transcurso do prazo, diga o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205836 Nr: 7071-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Processo nº 7071-39.2015 – Código 205836

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ronaldo José da Silva 

em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

DPVAT S/A.

Tendo em vista que a parte executada realizou depósito, a fim de quitar o 

valor devido, expeça-se alvará em favor do exequente, conforme 

requerido às fls. 215.

Após, intime o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240947 Nr: 16989-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCdAS, DCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMCS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16989-33.2016 – Código 240947

Vistos.

Trata-se de ação de adimplemento de obrigação judicial – cumprimento de 

sentença – execução de alimentos proposta por Yasmin Carvalho de 

Araújo Sobrinho, representado por sua genitora Dayane Carvalho de 

Araújo em face de Kássio Marcelo Correa Sobrinho.

Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 19.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando não ter logrado êxito na localização do atual endereço da 

parte requerida, fl. 25/26.

Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação 

por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou 

nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só 

será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas 

de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

In casu, foi realizado apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por hora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete a parte autora promover a citação do requerido, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245023 Nr: 2791-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2791-54.2017– Código 245023

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direitov

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257790 Nr: 11330-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAFIA ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 94/101, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259388 Nr: 12460-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGRZ, ACRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHLSZ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 PROCESSO Nº 11442-46.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 213295

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DAVI 

MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, representado por sua genitora EVELI 

MOREIRA DE OLIVEIRA, em face de MARCELO TANCREDO DOS SANTOS 

OLIVEIRA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado às 

fls. 54/55.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, às fls. 62, ao conteúdo 

pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado entre as 

partes.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos do infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 54/55, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, atendendo ao pedido das partes no acordo 

estabelecido, SUSPENDO a presente execução até restar comprovado 

que o executado cumpriu o acordado, adimplindo com a obrigação 

pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Findo o prazo, retome-se o curso do processo, 

conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160782 Nr: 1495-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:5.056-MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414

 Processo nº 1495-70.2012– Código 160782

Vistos.

Certifiquem-se acerca do cumprimento da decisão de fls. 133.

Havendo o cumprimento, expeça-se o competente alvará em favor do 

executado.

Sem o devido cumprimento, intime-se o executado para em 05 (cinco) dias 

requerer o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182493 Nr: 4438-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Cristina Brito Jorge, Adevaldo Custódio 

Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4438-89.2014 – Código 182493

Vistos.

Tendo em vista que a petição de fl. 99, apesar de protocolizada antes da 

decisão de fl. 96, foi juntada após e que o pedido nela contido se 

confunde com a decisão, intime-se o autor na pessoa de seu causídico, 

para que tome ciência da decisão de fls. 96 e requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão do feito, uma vez que, conforme certidão 

de fls. 100/101, o autor já foi notificado da decisão.

Expeça-se o necessário. Cite-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234863 Nr: 12678-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA, IVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA 

- OAB:3659

 Processo nº 12678-96.2016 – Código 234863

Vistos.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização do valor 

devido, uma vez que a parte requerente é beneficiaria da justiça gratuita.

Após, intime-se a autora para que atualize o endereço o executado.

 Devidamente atualizado o endereço, intime-o a pagar no prazo de 03 

(três) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, diga a autora.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266202 Nr: 16888-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPJ, GWW, JTW, JPTW, GPW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de ação de guarda com tutela antecipada proposto por Marcolina 

Penhihiriwe Juruna, visando a pretensão da obtenção da guarda de seus 

netos, os menores G.W.W., J.T.W., J.P.T.W. e G.P.W. em face de Ligia 

Penhimroier’mi’e.

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela realização de 

audiência de justificação, conforme dispõe o art. 300, §2º, para coleta dos 

depoimentos pessoais da parte interessada e de eventuais testemunhas.

 1. Acolho a cota ministerial de fls. 25/26.

2. Assim, determino a realização de estudo psicossocial com visita à 

residência da genitora, ora requerente, assinalando-se o prazo de 20 

(vinte) dias para apresentação do laudo formulado pela equipe 

multidisciplinar, acerca da existência de vínculo sócioafetivo entre o 

requerente e o menor, bem como as vantagens e desvantagens 

oferecidas ao menor.

 3. Com a apresentação do laudo, remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

4. DESIGNO audiência de justificação a ser realizada no dia 16 de maio de 

2018 às 16h00min (MT).

5. Intime-se a parte autora para comparecer em audiência junto com os 

interessados e testemunhas.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 43037 Nr: 1057-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Freitas Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANÇA, 

VILMAR BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:MT 14.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:MT 14.234, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:

 Ante o exposto, tratando-se de título líquido, certo e exigível, com fulcro 

no artigo 642, § 3º, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar 

habilitado o crédito do requerente, ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO, 

no inventário dos bens deixados, pelo falecimento de ADEMAR FERREIRA 

FRANÇA, de código 7118, em apenso.Considerando que a divida 

executada foi contraída pelo próprio falecido, DETERMINO a avaliação e 

penhora dos bens especificados as fls.109.Lavre-se o respectivo termo 

de penhora dos bens, observando-se as formalidades previstas no art. 

844 e 845, §1º ambos do CPC.Formalizada a penhora, intime-se o espolio, 

na pessoa de seu inventariante, nos termos do §1° do Art. 841 do CPC. 

Após, promova-se o Sr. Oficial de Justiça a avaliação dos bens constritos 

na forma do art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, mediante 

juntada nos autos do respectivo laudo de avaliação.Empós, intimem-se o 

credor para que se manifeste acerca da avaliação nos termos do art. 876. 

Faça constar nos autos de inventário, cópia da presente 

sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais se 

houver e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído a 

causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 181059 Nr: 2952-69.2014.811.0004

 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: Espólio de Ademar Ferreira França, Pitágoras Luciano 

Stamm França, Joaquim França

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de expedição de alvará para venda e escrituração da 

Fazenda Santa Inês, regularmente individualizada no item 4.9 das 

Declarações Preliminares.

 Ao analisar os autos pude constatar que o inventariante não especificou 

nenhum motivo plausível, para venda do imóvel em questão, se atendo tão 

somente em alegar que somente com a venda deste, poderá arcar com as 

custas do inventario, débitos do espolio e pagamentos de impostos.

Assim, diante da carência de elementos que prove a necessidade de 

venda do bem, postergo a analise do pedido de Alvará para venda da 

Fazenda Santa Inês, feito pelo inventariante e DETERMINO a intimação do 

espolio, na pessoa do inventariante Pitagoras Luciano Stamm França, para 

que no prazo de 15(quinze), junte aos autos documentos que comprovem 

a necessidade de venda do bem em questão.

 Após, volte-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266035 Nr: 16809-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNR, MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Hortalino Oliveira - 

OAB:MT 21.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pleito ministerial de fls35/36.

Para tanto, chamo o feito à ordem e REVOGO o despacho de fls. 27/29.

Intime-se o causídico representante do requerente, via DJE, para que 

emendar a inicial, incluindo a Sra. Miraide Nascimento Pereira como parte 

integrante da lide.

Com a regularização do feito, proceda-se a retificação da capa dos autos 

e abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que foram atendidos os 

requisitos da emenda proposta conforme o art. 321 do CPC.

Cite-se o requerido, pessoalmente.

 Por edital, citem-se os réus incertos e desconhecidos, bem como os 

terceiros interessados, com prazo de trinta dias.

 Notifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, remetendo cópias da Inicial e dos documentos que a 

Instruem.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269910 Nr: 959-49.2018.811.0004

 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): Solange Teresinha Vanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de um veículo marca 

WOLKSWAGEN, modelo Tiguan 4Motion, 2.0 16V 4P, ano fabricação 

2010/2011, chassi WVGSV65N9BW015383, placa NVV 0003, cor branca 

e renavam nº 00259447382, que se encontram em posse do requerido.2 – 

Defiro ao meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o. do CPC. 3 – Buscado 

e apreendido, o bem deverá permanecer nesta comarca, junto ao 

depositário indicado pela autora, até o término do prazo de resposta do 

réu. 4 – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao 

local de interesse do autor.5 – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 

05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

10.913/04.6 – Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor 

dado à causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99904 Nr: 4907-77.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Oneida de Menezes Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4907-77.2010.811.0004, 

Protocolo 99904, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101303 Nr: 6306-44.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Bispo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 6306-44.2010.811.0004, 

Protocolo 101303, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156780 Nr: 9051-60.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 9051-60.2011.811.0004, 

Protocolo 156780, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162935 Nr: 4287-94.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoviário Caçula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4287-94.2012.811.0004, 

Protocolo 162935, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207281 Nr: 7910-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Pereira de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 7910-64.2015.811.0004, 

Protocolo 207281, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242667 Nr: 1188-43.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 1188-43.2017.811.0004, 

Protocolo 242667, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269574 Nr: 723-97.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a citação do executado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

2. Cite-se como requerido pela exequente.

3. No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito exeqüendo.

4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270167 Nr: 1138-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURANETE SANTOS GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os requisitos legais, 

INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. CITEM-SE os 

Requeridos que estejam na posse do veículo, no endereço indicado na 

Inicial e INTIME-SE o Requerente, conforme determina o art. 334 e 

seguintes do NCPC, a fim de que as partes compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada em 17 de maio de 2018, às 15h30min(MT) pelo 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena 

de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Barra do Garças, 06 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100516 Nr: 5519-15.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Barbosa Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 5519-15.2010.811.0004, 

Protocolo 100516, 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.: 158343 Nr: 10955-18.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 10955-18.2011.811.0004, 

Protocolo 158343, 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): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177475 Nr: 11696-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Becker Della Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evaldo Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o transcurso de prazo, intime-se a inventariante para no 

prazo de 20 (vinte) dias, juntar comprovante expedido pela Fazenda 

Pública Estadual de pagamento do ITCD ou declaração de isenção, bem 

como apresentar esboço da partilha amigável, sob pena de remoção do 

cargo de inventariante.

Após, nova conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210284 Nr: 9718-07.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 9718-07.2015.811.0004, 

Protocolo 210284, 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): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218652 Nr: 2019-28.2016.811.0004

 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: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Miracy Dutra Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista que a parte requerida já apresentou contestação às fls. 

18/25, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente impugnação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224948 Nr: 5870-75.2016.811.0004

 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: Ademar Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Alves Tito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUZANIA LUENIZA P. DA 

SILVA - OAB:MT 9673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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., o Advogado da parte 

autora será intimado via Diário da Justiça Eletrônico a 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 conforme determinado às fls. 59 do 

feito, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor nesta 

Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224973 Nr: 5883-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFR, MAFR, Luciana Fraga Leocádio, GNR, Ramaiana 

Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro, Espólio de 

Elpidio Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, MARCELO RULI - OAB:135305, 

Sandro Luiz Costa Saggin - OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

Ante as informações acostadas aos autos pelos requerentes, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245501 Nr: 3201-15.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DE FREITAS BARROS, Davi de Freitas 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 VISTOS.

1. Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80), DETERMINO a citação do executado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

2. Cite-se como requerido pela exequente.

3. No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito exeqüendo.

4. Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora. Após, intime-se o devedor 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246827 Nr: 4099-28.2017.811.0004

 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: Janice Alves de Souza Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adalto Carneiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação da inventariante para no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar as primeiras declarações, bem como manifestar acerca da 

petição de fls. 24/25, sob pena de remoção do cargo.

Após a apresentação das primeiras declarações, cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249086 Nr: 5593-25.2017.811.0004

 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: Geny Alda Viana Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMONT - OAB:MG/ 62 626, Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA DA DECISÃO 

DE FOLHAS 236 a seguir transcrita: "VISTOS. Trata-se de Ação 

declaratória de rescisão de contrato c/c rescisão, com pedido de 

indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizado por Geny 

Alda Viana Ribeiro, em face de Banco Bonsucesso S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. As fls. 134 recebeu a inicial e 

designou audiência de conciliação, fls. 138, a qual restou infrutífera. O 

requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 139/213. A 

requerente apresentou impugnação à contestação, as fls. 214/232, 

requerendo o julgamento da lide. O processo não enseja julgamento, para 

ser declarado extinto ou, conhecido diretamente o pedido da parte autora, 

tendo em vista o seu estado. O processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo. 
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Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil. Deste 

modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de março 

de 2018, às 15:30 (MT) horas. Intimem-se as partes a apresentarem rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito. 

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250620 Nr: 6675-91.2017.811.0004

 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: Silvia Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Cunha, JOSÉ PEREIRA 

CUNHA, Maria Sônia Bessa Pereira, Douglas Bessa Pereira, FERNANDO 

BESSA PEREIRA, GRAZIELLY BESSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 VISTOS.

1. Tendo em vista a apresentação de novos endereços, DEFIRO pedido 

retro.

 2. Designo para o dia 17 de maio de 2018, às 13h30min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

3. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, 

intimem-se os requeridos, observando os endereços informado às fls. 

119/119v, nos termos do art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de 

compareçam na data aprazada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

4. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258123 Nr: 11573-50.2017.811.0004

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLF, PAFF, EFLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Homologação de Acordo, referente à Ação de Divórcio 

Consensual c/c guarda c/c alimentos, entre Mariany Feitoza Luz Farias em 

face de Adecir Farias da Costa.

As fls. 15 fora recebida a inicial, determinando alimentos provisórios, 

aguarda provisória em detrimento da requerente, bem como designado 

audiência de conciliação.

As fls. 20/21, ambas as partes por intermédio da audiência de conciliação 

firmaram acordo, a qual solicita a homologação do mesmo.

As fls. 32/33, o Ministério Público manifestou-se favorável há 

homologação do acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo referente ao 

próprio divórcio, bem como os alimentos, guarda do filho menor, 

solicitando, portanto, a homologação do mesmo.

Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado as fls. 20/21, para que 

produza jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, o que faço com base no art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

 No que concerne ao compromisso definitivo de guarda, DEFIRO o pedido 

de guarda unilateral em relação ao filho menor Paulo Antônio Feitoza 

Farias, com o direito livre de visitas por parte do genitor.

 Deixo de determinar a guarda e alimentos em relação ao menor Emanuel 

Feitoza Luz Farias, uma vez que ambas as partes solicitam a suspensão 

do processo, devido à existência de ação anulatória de registro civil c/c 

alimentos (cód. 222915 – 4º Vara Cível).

 Expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

comarca de São José do Xingú - MT.

A requerente varoa passará a usar o nome de solteira, qual seja, Mariany 

Feitoza Luz.

Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Após ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259902 Nr: 12836-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRPL, CFVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos, ajuizada pela requerente 

Camila Ferreira Vaz Peres, genitora do menor impúbere Ian Rainer Peres 

Leite em desfavor do genitor Ismael Pereira Leite. Em sessão de mediação 

as partes compuseram acordo, fls. 25/26. O Ministério Público 

manifestou-se a favor da homologação do acordo, em fls. 29/30.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Considerando que as partes pactuaram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado.

 Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

“Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

 Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

 Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fls. 25/26.

 No que concerne à guarda do menor, esta será exercida de forma 

compartilhada pelos os genitores.

Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do item 5.3.6 Prov. 20/2007 CGJ-MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270227 Nr: 1174-25.2018.811.0004

 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: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Luiz Tameiros - 

OAB:53698/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o acima exposto, ante a ausência dos requisitos 

cumulativos para a concessão da tutela de urgência pretendida (CPC, art. 

300), INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. Diante do fato de 

que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se.Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Barra do Garças, 06 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270341 Nr: 1249-64.2018.811.0004

 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: Otilia Simões Consalter, Maria Aparecida Consalter Dias, 

Mario Sergio Consalter, Ademir Consalte, Divaldo Consalter, Marcio 

Consalter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolpho Consalter Dias - 

OAB:86907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado na Inicial. Necessário que os 

embargantes emendem a inicial, juntando documentos que comprovem o 

pagamento das custas processuais. Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da mesma, emendar a Inicial, 

efetuando o recolhimento das custas e informando se irá efetuar garantia 

ao Juízo, requisito indispensável para suspensão da execução.Decorrido 

o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença extintiva, nos 

termos do art. 485, I do CPC. Promovida a emenda, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 06 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270451 Nr: 1313-74.2018.811.0004

 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: RFdSS, FBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 indefiro a tutela provisória de urgência, em favor da cognição exauriente 

necessária para a compreensão e elucidação do presente caso. 

Determino a realização de estudo psicossocial cabível, tanto no lar da 

requerida como no da requerente, o qual deverá ser realizado pela 

psicóloga credenciada ao juízo, em conjunto com a assistente 

social.Intimem-se as profissionais, acerca da nomeação, bem como para 

realizar o estudo social, devendo apresentar relatório no prazo de 15 

(quinze) dias.Designo Audiência de Conciliação e Mediação para o dia 17 

de maio de 2018, às 16h00min (MT), a ser realizada no Núcleo de 

Mediação desta Comarca.Citem-se e intime-se a requerida para, 

comparecer à audiência designada, salientando-se que caso não houver 

acordo, poderá a requerida contestar, desde que por intermédio de 

Advogado.Vistas, ao membro do Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 85777 Nr: 8909-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAP, JAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Analisando detidamente os autos, observo que a decisão de fls. 103, fora 

encartada de forma equivocada a estes autos, uma vez que pertencente 

aos autos de cód. 17982 em apenso.

Chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de fls. 103 acostada 

neste feito.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as anotações 

necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 156792 Nr: 9063-74.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito da 

CDA de nº 164512 conforme informado pelo exequente, fls. 43/44.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, da CDA de nº 

164512 o processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA de nº 164512, em virtude do pagamento, com base no 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160589 Nr: 1240-15.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME SANTO ANTONIO S/A, Roberto 

Motta da Silva, Wilma Emi Sato Velloso, José Ferreira Piza, Lidia Fatima de 

Melo Fernandes Rosa, Gildo Motta da Silva, Welington Brasil Zuzato, 

Guilherme Arino de Almeida Motta da Silva - 006.821.781-10, Aluisio de 

Assis Buzaid Junior, Emilio Salomão Elias, Jaime Cunha Veloso Neto, Jacir 

da Silva, Mara Nei Negreiro Rego Elias, Felipe Ferreira Marangoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia de Araújo Souza - 

OAB:10921/MT, Elson Duques dos Santos - OAB:MT 14.234, Jorge 

Jeronimo Gonso - OAB:10217/MT, Lídia Fátima de Melo Fernandes 

Rosa - OAB:MT 5.043, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:MT Nº 

10.931-A, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:MT 5.956

 DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de pré-executividade, eis que 

não se encontra prescrito o crédito tributário, uma vez que quando da 

citação do executado, não havia decorrido o prazo estabelecido no art. 

174 do CTN. Determino o prosseguimento da execução. Cite-se os demais 

sócios conforme requerido as fls. 399/400 dos autos.Transitada em 

julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 

15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 02 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164422 Nr: 6184-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Fortes Filho, Cleiton Cristiano Fortes, Claudete 

Fortes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luzia Rosa Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudemar Quintino de Oliveira - 

OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o inventariante pessoalmente para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da petição de fls. 76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168857 Nr: 751-41.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGSS, MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 751-41.2013.811.0004 – Cód. 168857

VISTOS.

1. Intime-se a inventariante, pessoalmente para manifestar acerca da 

determinação de fls. 85/85v, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

remoção de inventariante conforme art. 622, II, do CPC.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173108 Nr: 6265-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda, BCI - Brasil 

China Importadora e Distribuidora S/A - SHINERAY MOTOS, BV Financeira 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, 

WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4111

 VISTOS.

I – Intime-se a parte autora para, via seu representante para, que em 

10(dez) dias, se manifeste quanto à juntada de fls. 209/215.

II – Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176847 Nr: 10938-11.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Carvalho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, a fim de 

determinar a dispensa do pagamento de diligência de Oficial de Justiça.

Diante do exposto, Decido:

1. Fique a parte exequente dispensada do recolhimento de diligência de 

Oficial de Justiça.

 2. Promova-se a citação do executado, nos termos e endereço constante 

de fls. 37.

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179097 Nr: 1143-44.2014.811.0004

 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: José Miranda Delmondes de Oliveira, Maria da Piedade 

Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Pereira da Costa, Espólio de 

José Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Andreia Oliveira Mendonça - OAB:MT 

17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que há nos autos herdeiro ausente, abra-se vistas ao 

Ministério Público para que se manifeste, conforme determina o art. 626 do 

CPC.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181424 Nr: 3280-96.2014.811.0004

 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: Edilson Lira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiza Lyra Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA - OAB:MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, HOMOLOGO para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

com fundamento nos art. 1793 do Código Civil c/c art. 654 do Código de 
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Processo Civil, a partilha constante dos autos de Inventário do bem 

deixado por LUIZA LYRA BORGES.Em consequência, julgo por sentença o 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Depois de transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente 

formal de partilha observando o plano apresentado às fls. 292verso, 

atribuindo aos herdeiros nele contemplado o respectivo quinhão, salvo 

erros ou omissões e ressalvados direitos de terceiros.Sem condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios.Após, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194687 Nr: 324-73.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Dirce Pereira Maia, Carlos 

Pereira Maia, Benigno Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Dirson Pereira 

Maia, Maria Francisca Maia, Vatutin Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS CORRÊA - 

OAB:, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 VISTOS.

Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 91/92.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205085 Nr: 6637-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto dos Santos, Maria Luiza Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turmin Azevedo dos Santos, Wilson Azevedo 

dos Santos, Milton Azevedo dos Santos, Vanise Veloso Ferreira, Gisela 

Silva Arantes, Hadovaldo Marques dos Santos, Silvio Luiz Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurisan de Santana Azevedo - 

OAB:MT 3.573, Leandro Vinicius Camargo dos Santos - 

OAB:19899/O-MT, Rafael Duarte dos Santos - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 As fls. 264, a Fazenda Publica Estadual, pleiteou pela suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, para manifestar acerca do interesse no 

feito.

Deste modo, considerando que transcorreu prazo superior ao solicitado, 

nos termos do art.183 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga ou remessa, para no prazo de 10 

(dez) dias, requere o que entender de direito nos autos.

Com a juntada da manifestação, volte-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213165 Nr: 11341-09.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nicolino Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/RJ 107.007, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, HOMOLOGO para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

com fundamento nos art. 1626 e seguintes do Código Civil c/c art. 735 do 

Código de Processo Civil, o testamento público visando a partilha 

constante dos autos de Inventário do bem deixado por NICOLINO 

OLIVEIRA SANTOS, devendo este ser registrado, arquivado e 

devidamente cumprido.Em consequência, julgo por sentença o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. 

Translade-se cópia desta decisão para os autos de inventário, código 

79025.Após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos 

procedendo-se às baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251637 Nr: 7423-26.2017.811.0004

 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: Manoel Valdivino Pereira Maciel, Adelina Pereira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adão Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação da inventariante para no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar as primeiras declarações, sob pena de remoção do cargo.

Após a apresentação das primeiras declarações, cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253215 Nr: 8512-84.2017.811.0004

 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: Gilmar Machado Bonmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a enorme controvérsia sobre as responsabilidades dos 

contratantes, o que constitui o próprio mérito da demanda principal, 

deve-se buscar a solução da questão por meio de regular instrução 

probatória, na fase procedimental adequada, mostrando-se precipitada 

qualquer antecipação do exame da questão no momento inicial da 

lideAinda ao contrário do relatado, a liminar pleiteada na ação cautelar foi 

devidamente cumprida, tanto que posteriormente foi ajuizada ação de 

embargos de terceiro, apenso ao presente feito, em que o Sr. José Carlos 

da Silva Junior alega ser o atual proprietário do bem, motivo pelo qual fora 

deferida a liminar de reintegração de posse.Conforme termo retro, a 

audiência de conciliação não se realizou, eis que o requerido não 

compareceu, uma vez que não chegou a ser citado da presente ação. 

Tendo em vista que já houve tentativa de acordo, sem sucesso, deixo de 

designar nova audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do 

CPC.CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do Garças-MT, 07 de 

fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259397 Nr: 12469-93.2017.811.0004

 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: AKT, MJdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique-se a Secretaria quanto apresentação de contestação. 

Havendo apresentação de contestação, intime-se a parte autora para no 

prazo de 10 (dez) dias, impugna-la.
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3. Em caso negativo, abra-se vista a parte autora para no prazo de 10 

(dez) dias requerer o que entender de direto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263507 Nr: 15173-79.2017.811.0004

 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: José Carlos da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Machado Bonmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Nos termos do art. 675, parágrafo único do CPC, determino que sejam 

intimados pessoalmente a Sra. Ana Paula Abreu da Silva, (endereço de 

fls. 34); bem como a alienante fiduciária, BV Financeira, no endereço: 

Avenida das Nações Unidas, nº. 14.171, torre A, 8º andar, Conj. 82, Vila 

Gertrudes, na cidade de São Paulo/SP, CEP 047.940-00.Cumpra-se com as 

demais determinações de fls. 58/59v.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Barra do Garças-MT, 07 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265895 Nr: 16707-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ziulda Pereira Lopes, Wellida Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Esteves, Luiz Paulo Esteves Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, a prova colacionada aos autos não tem força para demonstrar, 

modo estreme de dúvidas, a prática de esbulho e a posse anterior, 

impondo a manutenção da situação fática existente ao tempo da 

propositura da demanda, por força do princípio do "quieta non movere”. De 

fato, a prova coligida aos autos deixa por ora dúvida quanto ao exercício 

da posse nos anos anteriores ao da propositura da demanda, bem como 

que o esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia. (Justificar) 4) Sendo 

assim, INDEFIRO a liminar pleiteada. 5) Nos termos do art. 564, parágrafo 

único, saem os réus intimados para, querendo, contestar a ação no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como regularizar a representação processual 

mediante a juntada de procuração ao seu patrono. 6) Designo ainda 

audiência de conciliação que será realizado no Centro de Conciliação e 

Mediação para o dia 17 DE MAIO DE 2018, ÀS 17h00min (MT). Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268119 Nr: 18137-45.2017.811.0004

 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: Unifisa Administradora Nacional de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Rodrigues do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o advogado da parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, adequando o nome da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme o art. 321 do CPC.

Cumpra-se

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260854 Nr: 13523-94.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 a) 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, mensalmente, 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, munido de documentos pessoais, no dia 

17.02.2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 47504 Nr: 2702-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Alves da Rocha, Gedeon Ferreira dos 

Santos, Gleidson Rocha da Silva, Josevaldo Romão da Silva, Rafael 

Santos Cardoso, Renato Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 20.056, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:OAB/MT 16.635

 Decisão

Autos de cód. 47504

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público, que apura, em 

tese, a prática de infração aos art. 129, caput; art. 163, parágrafo único, 

inciso III; art. 148, §2°; art. 354 c/c art. 69, todos do código penal, em 

desfavor dos réus Alexandro Victor Ferreira da Silva Sampaio, Alexandre 

Ferreira Goulart, Edemar Alves da Rocha, Dari Soares de Amorim, Gedeon 

Ferreira dos Santos, Gleidson Rocha da Silva, João Batista Oliveira Luz, 

Jones Rodrigues da Silva, Jorge Menezes Teixeira, Josevaldo Romão da 

Silva, Jussânio Alves Ferreira, Rafael Santos Cardoso, Renato Pereira dos 

Santos, Ricardo Alves dos Santos, Rudiney Rodrigues dos Santos, Warley 

Araújo e Sá, Winicios Fábio costa de Morais e Welligton Ribeiro Rodrigues.

 Segundo consta em denúncia, os fatos se deram na data de 14.02.2005.

 A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2007, fl. 222/223.

 Os acusados Winicios Fábio Costa de Morais (fl.470/475), Dari Soares de 

Amorim (fls.482/484), Gedeon Ferreira dos Santos (fls.485/487 e 

606/608), Rudiney Rodrigues dos Santos (fls. 496/497), Jorge Menezes 

Teixeira (fls.546/547) e Alexsandro Victor Ferreira da Silva Sampaio 

(fls.639/640), foram devidamente interrogados às respectivas páginas.

 Decretou-se a revelia dos réus Gleidson Rocha da Silva, João Batista 

Oliveira Luz e Jones Rodrigues da Silva.

 Diante da informação de óbito, em sentenças de fls. 593/594 e 694/695, 

foram decretadas a extinção de punibilidade dos acusados Alexandre 

Ferreira Goulart e Warley Araújo e Sá, devidamente comprovada através 

de fls. 498 e 682, respectivamente.

 Os réus Rudiney Rodrigues dos Santos, Jorge Menezes Teoxeora e 
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Alexsandro Victor Ferreira da Silva Sampaio apresentaram defesa prévia, 

respectivamente às fls. 498, 555 e 641.

 Os réus Gedeon Ferreira dos Santos, Gleidson Rocha da Silva, João 

Batista Oliveira Luz, Jones Rodrigues da Silva, Jussânio Alves Ferreira, 

Ricardo Alves dos Santos, Wellington Ribeiro Rodrigues e Winicios Fábio 

Costa de Morais apresentaram defesa preliminar, por meio da Defensoria 

Pública, em fl. 660.

 Em razão de não serem encontrados para a citação pessoal, os 

acusados Rafael Santos Cardoso, Edemar Alves da Rocha, Josevaldo 

Romão da Silva e Renato Pereira dos Santos foram citados por edital, 

conforme decisão de fls. 649 e 664, e, após o decurso de prazo, nos 

termos do art. 366 do Código de Processo Penal, foi decretada a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, com expedição de 

mandado de prisão, em decisão de fls. 669/670, na data de 05.06.2009.

 Em fase de alegações finais, o Ministério Público postulou pelo 

reconhecimento de extinção da punibilidade dos réus cujos processos não 

estejam suspensos em referência aos delitos de lesão corporal leve e 

motim de preso; no tocante aos crimes de dano e cárcere privado, 

postulou pela condenação dos acusados Dari Soares de Amorim, Gedeon 

Ferreira dos Santos, Gleidson Rocha da Silva, Jorge Menezes Teixeira, 

Jussânio Alves Ferreira, Ricardo Alves dos Santos, Rudney rodrigues dos 

Santos e Winicos Fábio Costa de Morais, como incursos no art. 163, 

parágrafo único, inciso III, e art. 148, §2°, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal.

Pela defesa dos réus, foi postulado em fase de alegações finais a 

extinção da punibilidade em relação aos delitos tipificados nos art. 163, 

parágrafo único, inciso III, no art. 129 e no art. 354, todos do Código Penal, 

bem como a absolvição dos réus referente ao crime do art. 148 do Código 

Penal.

Em sede de alegações finais, a defesa do réu Alexandro Victor Ferreira 

da Silva Sampaio pugnou pela absolvição do réu, em fls. 814/814.

Conforme se aufere em sentença proferida às fls. 823/852, pelo MM Juiz, 

foi declarada extinta a punibilidade, diante dos réus Alexandro Victor 

Ferreira da Silva Sampaio, Dari Soares de Amorim, Gedeon Ferreira dos 

Santos, Gleidson Rocha da Silva, João Batista Oliveira Luz, Jones 

Rodrigues da Silva, Jorge Menezes Teixeira, Jussânio Alves Ferreira, 

Ricardo Alves dos Santos, Rudiney Rodrigues dos Santos, Winicios Fábio 

Costa de Morais e Welligton Ribeiro Rodrigues, no que se refere aos 

crimes do art. 129, caput e do art. 354, ambos do Código Penal, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No que se refere à imputação do art. 163, parágrafo único, III do Código 

Penal, foi declarada extinta a punibilidade em favor do réu Wellington 

Ribeiro Rodrigues, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Na mesma oportunidade, os réus Alexandro Victor Ferreira da Silva 

Sampaio, João Batista Oliveira Luz e Jones Rodrigues da Silva foram 

absolvidos dos delitos dos art. 163, parágrafo único, III do Código Penal, 

nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.

O réu Wellington Ribeiro Rodrigues foi absolvido da imputação de delito 

descrito no art. 148, §2° do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do 

CP.

Os réus Dari Soares de Amorim e Gedeon Ferreira dos Santos foram 

condenados a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias 

de detenção, sendo fixado regime inicial fechado, diante da reincidência 

dos réus.

O réu Gleidson Rocha da Silva foi condenado a pena de 04 (quatro) anos, 

10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, fixando-se regime inicial 

fechado, diante da reincidência do réu.

O réu Jorge Menezes Teixeira foi condenado a pena de 04 (quatro) anos, 

04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, fixando-se regime inicial 

fechado, diante da reincidência do réu.

O réu Rudney Rodrigues dos Santos foi condenado a pena de 05 (cinco) 

anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, com regime inicial fechado, ante a 

reincidência do réu.

 Os réus Jussanio Alves Ferreira, Ricardo Alves dos Santos e Winícos 

Fábio Costa de Morais foram condenados a pena de 04 (quatro) anos, 02 

(dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com regime inicial aberto.

Conforme acórdão de fls. 965/974, aufere-se o provimento de recurso de 

apelação interposto pela Defensoria Pública, alterando deste modo as 

penas dos réus Jorge Menezes Teixeira para 03 (três) anos de reclusão, 

mantendo-se o regime fechado; Rudiney Rodrigues dos Santos para 04 

(quatro) anos de reclusão, mantendo o regime fechado; Jussânio Alves 

Ferreira para 03 (três) anos e 03 (três) meses de detenção, com regime 

inicial aberto, e, Winicios Fábio Costa de Morais para 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de detenção, com regime inicial aberto.

Aufere-se a expedição de respectivas guias de execução penal em 

desfavor dos réus.

Às fls. 1063/1067, é postulado pela defesa técnica do réu Rafael Santos 

Cardoso a revogação de prisão preventiva, informando endereço onde 

mantém domicílio, a saber, Rua Filinto Muller, n°149, bairro União, 

Paranatinga-MT.

Invocado nos autos, o Ministério Público interpôs cota favorável à 

revogação da prisão preventiva do réu.

É o breve relato.

2. Do Fundamento

Aufere-se que a prisão preventiva em desfavor do réu foi expedida como 

meio de garantir a aplicação da lei penal, vez que ao ser intimado, o réu 

não foi encontrado em endereço informado aos autos, suspendendo o 

prazo, citando-o por edital.

Conforme apresenta a defesa, o réu Rafael Santos Cardoso mantem 

residência a Rua Filinto Muller, n°149, bairro União, Comarca de 

Paranatinga – MT.

Deste modo, não mais se fazendo presentes os requisitos para a 

segregação cautelar do réu, revogo a prisão preventiva face de Rafael 

Santos Cardoso, dando regular prosseguimento ao curso do processo.

3. Dispositivo

a) Defiro pedido de revogação de prisão preventiva do réu Rafael Santos 

Cardoso.

b) Expeça-se contramandado de prisão.

c) Declaro o fim da suspensão do processo e do prazo prescricional em 

relação ao réu Rafael Santos Cardoso na data de 25 de Janeiro de 2018, 

considerando a data de apresentação do pedido de revogação de prisão 

preventiva por meio de advogado constituído como comparecimento 

espontâneo, declarando o réu devidamente citado, nos termos dos art. 

363, §4°, art. 394 e art. 396, todos do CPP.

d) Intime-se o réu Rafael Santos Cardoso para apresentar resposta à 

acusação.

e) Cumpra-se.

Barra do Garças, 08.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 168028 Nr: 10986-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdL, LAdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pereira Ferreira - 

OAB:43798/GO, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342428

 A defesa do denunciado Cleber Luiz de Lima requereu a devolução do 

prazo para manifestação acerca do aditamento da denúncia, já que fora 

certificado durante a suspensão dos prazos processuais.Da análise dos 

autos, verifico que o pleito merece prosperar. Isso porque, em 

observância ao artigo 220, do Código de Processo Civil, a Resolução nº 

244/2016/CNJ determinou que houvesse a suspensão da contagem do 

prazo processual em toda a jurisdição, com exceção das medidas 

consideradas urgentes.O artigo 3º da sobredita resolução leciona:Art. 3º 

Será suspensa a contagem dos prazos processuais em todos os órgãos 

do Poder Judiciário, inclusive da União, entre 20 de dezembro a 20 de 

janeiro, período no qual não serão realizadas audiências e sessões de 

julgamento, como previsto no art. 220 do Código de Processo Civil, 

independentemente da fixação ou não do recesso judiciário previsto no 

artigo 1º desta Resolução.Parágrafo único. O expediente forense será 

executado normalmente no período de 7 a 20 de janeiro, inclusive, mesmo 

com a suspensão de prazos, audiências e sessões, com o exercício, por 

magistrados e servidores, de suas atribuições regulares, ressalvadas 

férias individuais e feriados, a teor do § 2º do art. 220 do Código de 

Processo Civil.Assim, da análise da certidão objurgada, verifico que o 
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prazo foi dado como decorrido em 16.01.2018, quando, ainda em vigência, 

a referida suspensão.Desta forma, acolho o pleito defensório lançado pelo 

denunciado Cleber Luiz de Lima e determino a intimação de seus 

respectivos procuradores para que, no prazo legal, manifestem-se acerca 

do aditamento da denúncia.Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 170521 Nr: 2927-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welthon Johnathan Marques Primo, Rozeir 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

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 WELTHON 

JOHNATHAN MARQUES PRIMO como incurso nas sanções do art. art. 12 

e art. 16, § único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, e CONDENAR o 

acusado ROZEIR ALVES DA SILVA, dando-o como incurso no art. 16, § 

único, da Lei nº 10.826/03.Barra do Garças/MT, 02 de fevereiro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 169599 Nr: 1724-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welthon Johnathan Marques Primo, Rozeir 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal, 

JULGO extinto sem resolução de mérito o presente feito.P.R.I.C.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.Barra do 

Garças/MT, 01 de fevereiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256948 Nr: 10832-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Autos n. 10832-10.2017.811.0004 – Cód.: 256948

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Edilson Aguiar da Silva, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no 

artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 16, caput e parágrafo único, 

inciso I, da Lei nº. 10.826/03, com as implicações da Lei nº. 11.340/06.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 24.05.2018, às 

14:30 horas (horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), 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(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se 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 

art. 458 e § 2º do art. 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 (art. 219, CPP).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012610-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

VERA LUCIA JUSTINA ATAIDES (REQUERENTE)

RODRIGO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

UILSON GONCALVES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 2.315,78 (Dois mil trezentos e quinze reais e setenta e oito 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012609-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO CESARIO ROCHA (REQUERENTE)

DELSON VANDERLEY DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE VANDERLEY DA SILVA (REQUERENTE)

AFONSO ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 2.339,15 (Dois mil trezentos e trinta e nove reais e quinze 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012603-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILBERTO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO ANTONIO TRINDADE (REQUERENTE)

SEBASTIAO BOSCO BATISTA GUIMARAES (REQUERENTE)

LUCIMAR JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 2.315,78 (Dois mil trezentos e quinze reais e setenta e oito 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 25/04/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 25/04/2018 

Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010674-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO GOMES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE REGINA LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 25/04/2018 

Hora: 13:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA OAB - GO0022861A (ADVOGADO)

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES CANEDO (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

ANA PAULA ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA BUENO DE SOUZA (REQUERIDO)

BALTAZAR NETO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/04/2018 Hora: 13:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011654-96.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBERLEY SOUZA GAMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - MT0012664A 

para se manifestar sobre carta precatória devolvida da Comarca de 

Aragarças /GO juntada no ID-11378556o dia , sob pena de extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011346-26.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SAMARA FERNANDES NOLETO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida com diligência negativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010700-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BRAUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010700-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BRAUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA FREITAS DE LIMA DOURADO (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)

 

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. Em 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 Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-08.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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 parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que por oscilação / queda de energia, foi (ram) danificado (s) 

produto (s) em seu (s) aparelho(s) elétrico(s). Solicita ainda danos morais 

e materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega que o autor 

não provou oscilação ou queda de energia e que forneceu normalmente a 

energia até o ponto de entrega e não praticou nenhum ato ilícito. Aponta 

mais que a autora não fez prova de suas alegações. Refuta danos e pede 

improcedência. 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 ocorrência de defeito e faz apontamentos de gastos 

que guardam relação com as ocorrências e situações de fato que 

apresenta. A requerida se limita a trazer afirmativas genéricas sem 

combater os fatos pormenorizados da presente demanda. Logo, 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. A jurisprudência majoritária é assente em 

afirmar a responsabilidade das operadoras de energia elétricas por 

aparelhos danificados, senão vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. 1. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pela falha 

na prestação do serviço. Precedentes desta Corte. 2. A ocorrência de 

danos a equipamentos elétricos por conta de deficiência no fornecimento 

de energia elétrica dá ensejo à indenização por danos materiais. Prova 

dos prejuízos, formalizada pela parte autora, não desconstituída pela ré. 3. 

Ausente qualquer lesão à personalidade da parte autora pela oscilação no 

fornecimento de energia elétrica. Danos morais não evidenciados. 

Sentença reformado no tópico. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057343410, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 17/07/2014) SÚMULA DO JULGAMENTO (art. 46 da Lei 

9.099/95) "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA 

QUE SE COMPROMEU A REPARAR OS DANOS ADVINDOS DA QUEIMA DE 

APARELHO ELETRICO - CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU NOVO APARELHO 

A PRAZO - RESSARCIMENTO QUE NÃO FOI FEITO PELA 

CONCESSIONÁRIA - NÃO PAGAMENTO DO NOVO APARELHO PELO 

CONSUMIDOR - RESTRIÇÃO COMERCIAL - PRETENSÃO DE 

RESPONABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE 

NÃO CONFIGURADO -SETENÇA QUE APENAS DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DANOS MATEIRAIS - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. No caso presente, 

ficou demonstrado que houve, em razão de oscilações de energia elétrica, 

a queima de aparelho, tendo a concessionária, no documento de fls. 18, 

se comprometido a proceder ao ressarcimento dos danos até o dia 

13/02/2010. O consumidor adquiriu, então, e a prazo, novo aparelho, em 

substituição ao danificado, e não o pagou, fato que levou a empresa 

vendedora do bem a encaminhar o nome do comprador aos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, o consumidor recorrente pretende ver a 

empresa concessionária de energia elétrica responsabilizada pela 

restrição comercial imposta em seu nome. Entendo, com o MM. Juiz 

sentenciante, que não há, entre a conduta da operadora e a restrição 

comercial imposta, nexo de causalidade e que, no caso, é devido, apenas 

e tão somente, como danos materiais, o valor pagão pelo novo aparelho. 

Recurso improvido. A parte recorrente arcará com o pagamento das 

custas processuais e com o rateio de honorários de advogado, que fixo 

em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoa legalmente pobre - Lei 1.060/50, art. 12. (RI 

1248/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 23/10/2012, Publicado no DJE 31/10/2012). Referente 

aos danos materiais, o autor juntou prova e quantificou o total dos bens 

em R$ 800,00 (oiticentos reais); entendo que as referencias juntadas o 

valor é razoável sendo a referência inicial para efeito de ressarcimento, 

até porque não foi objeto de impugnação específica. Não tendo outros 

elementos para aferição e este fica fixado como valor definitivo. Sobre os 

danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que 

é um ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste 

passo, temos que o substantivo 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. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar, a título de 

danos materiais, referente aos valores reclamados, portanto nos autos a 

monta R$ 800,00 (oitocentos reais), e este fica fixado como valor 

definitivo, corrigida monetariamente desde o evento pelo INPC e com juros 

de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do CTN) a 

contar da citação válida. 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, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYA CAROLINE VENDRUSCOLO BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - MT0014130A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002014-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SOUSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002013-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010118-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACI PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A para 

semanifestar acerca da certidão do Senhor Oficial de justiça , sob pena de 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010340-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILA MARA SILVEIRA GOUVEIA (EXECUTADO)

F. P. BRASIL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE BORGES DE GOUVEIA (EXECUTADO)

 

Vistos. Para que ocorra a efetiva penhora e remoção do bem outrora 

constrito judicialmente deve a parte indicar seu paradeiro, tornando 

factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para que assim proceda. No mesmo prazo poderá a parte exequente 

indicar bens passíveis de penhora. Ultrapassado o aludido prazo, faça 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 
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diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010437-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHULLY DE SOUSA VILELA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A, ANTONIO 

NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S, para se manifestar acerca da 

certidão do Senhor Oficial de justiça , sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010728-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE GOMES DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S para se manifestar nos autos , sob pena de arquivamento do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alessandra Pereira Luz (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002004-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gislene de Oliveira Ritter (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCELENE 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)

 

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, 30 de Janeiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002003-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 
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do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010984-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A,para se manifestar sobre 

certidão do oficial de justiça no prazo de 05(cinco) dias, sob extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012077-56.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CANDIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURINDA MARIA R. DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON AZOLINI OAB - MT3094/O (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012077-56.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CANDIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURINDA MARIA R. DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON AZOLINI OAB - MT3094/O (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011079-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S, ANDERSON ADIEL 

POSTAL - MT0011844A, para no prazo 05(cinco) dias se manifestar 

acerca da certidão do Senhor oficial de Justiça, sob pena de arquivamento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010454-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE GOES BRAINER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A, ANTONIO 

NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027Spara, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça,sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011188-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DUARTE CIRINEU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

LUIZ AIRES CIRINEU NETO OAB - GO6244 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: LUIZ AIRES CIRINEU NETO - GO6244, ROLDRIGO 

QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A,, a manifestação para requerer o 

que de direito, em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, conforme 

disposto no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011297-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA VIDATTIVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HF - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida com a observação “Mudou-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA RIBEIRO ARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, face o 

trânsito em julgado do acórdão constante no Id 11014403, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CLEBER DO CARMO GOUVEA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: WMARLEY LOPES FRANCO - MT0003353A, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINO FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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, com fulcro no art. 487, I e III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 9.099/95, SUGESTIONO 

SEJA homologado por sentença o acordo entre as partes e JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito 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, 22 de Janeiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011425-68.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA - MT0005876A, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011435-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENERVAL VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A,no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça,sob pena de extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011525-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - MT0015027S,no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça,sob pena de extinção do feito. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-36.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILDO FERREIRA CARDOSO (REQUERIDO)

WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRAZZIELY BARROS DO PRADO - 

GO0032500A-N,para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida com a observação “Mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011744-36.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO B. ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

MT0014005A,, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça,sob pena de extinção do feito.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003596-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RIBEIRO SALOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003596-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SANDRA RIBEIRO SALOME 

REQUERIDO: ANDERSON FERREIRA GARCIA Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pela advogada da parte requerente e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para a juntada da documentação pertinente. Tendo em vista 

que as partes são maiores e capazes, não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo 

pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. A presente ação 

deve ser julgada procedente, senão vejamos. A legislação 

infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a situação da 

UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. 

Este último diploma legal, confere proteção à união estável, não exigindo 

para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo 

efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de vida em 

comum com objetivo de constituição de família. Por tudo o que fora acima 

exposto, e considerando o que mais dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO a existência e a 

dissolução da união estável havida entre Sandra Ribeiro Salome e 

Anderson Ferreira Garcia, bem como HOMOLOGO o acordo entabulado 

nestes autos, bem como a desistência do prazo recursal. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Tendo em vista 

que o acordo supramencionado refere-se aos autos 

1003596-81.2017.8.11.0006, translade-se cópia desta ata àquele feito. 

Quanto a ação de alimentos, não havendo provas a serem produzidas, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em 

seguida, à conclusão. Saem os presentes intimados. Às providências. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000403-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000403-24.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA VIEIRA DE MELO 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis à 

comprovação de que se trata de pessoa hipossuficiente, vez que os 

documentos que acompanharam a inicial - holerites e planilha de dívidas de 

elevada quantia - não são hábeis a tal finalidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000403-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000403-24.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA VIEIRA DE MELO 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis à 

comprovação de que se trata de pessoa hipossuficiente, vez que os 

documentos que acompanharam a inicial - holerites e planilha de dívidas de 

elevada quantia - não são hábeis a tal finalidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000403-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000403-24.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA VIEIRA DE MELO 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis à 

comprovação de que se trata de pessoa hipossuficiente, vez que os 

documentos que acompanharam a inicial - holerites e planilha de dívidas de 

elevada quantia - não são hábeis a tal finalidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000403-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000403-24.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JANAINA VIEIRA DE MELO 

REQUERIDO: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis à 

comprovação de que se trata de pessoa hipossuficiente, vez que os 

documentos que acompanharam a inicial - holerites e planilha de dívidas de 

elevada quantia - não são hábeis a tal finalidade, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007729-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007729-69.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDUARDO MELO ZINHANI 

REQUERIDO: DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Revisão de Alimentos 

proposta por Eduardo Melo Zinhani em desfavor de Daiane Dantas da Silva 

Oliveira e Pedro Enzo Dantas Zinhani, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Assevera que propôs a presente demanda para obter 

judicialmente a guarda compartilhada para auxiliar na formação 

educacional e moral de seu filho, haja vista que pretende estreitar a 

relação parental. Narra, ainda, que contribui mensalmente com a quantia 

de 01 (um) salário mínimo, além do plano de saúde e mensalidade escolar 

conforme acordado nos autos de código 166695. Narra, ainda, que há 

desproporcionalidade entre o encargo alimentar devido e seus 

rendimentos, os quais não acompanharam o valor anteriormente acordado, 

razão pela qual requer, em sede de tutela antecipada, a redução dos 

alimentos para 50% do salário mínimo. Dessa forma, requer seja 

estabelecida a guarda compartilhada de P. E. D. Z. e a revisão dos 

alimentos ao patamar de 50% do salário mínimo. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Não obstante os argumentos 

apresentados pelo requerente, ante a natureza da demanda, entendo que 

deva ser oportunizado à parte contrária o direito a resposta, para, após, 

analisar o pedido antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou 

abusividade em tal determinação, mormente porque a manifestação do réu 

pode ser imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Dessa maneira, postergo a 

análise dos pedidos formulado para após o decurso do prazo de resposta 

e realização de estudo psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja 

infrutífera. Ademais, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. Caso a tentativa de conciliação 

seja infrutífera, intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

realização de estudo psicossocial na residência de ambas as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada dos relatórios psicossocial, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000168-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000168-57.2018.8.11.0006 AUTOR: PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA 

RAMOS RÉU: JOSÉ VARGAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por P. D. A. V., representado por sua genitora Patricia Aparecida 

de Almeida Ramos, em desfavor de José, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

a parte autora pretende a execução de prestação de alimentos 

inadimplidas “(...) do período de outubro de 2014 a agosto de 2015 (...)” no 

montante de R$ 1.650,00, bem como as parcelas dos meses de fevereiro, 

abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018. Dessa maneira, 

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

exordial para que esclareça a quantia devida e os meses 

correspondentes, bem como a cobrança de prestações que ainda não 

venceram, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000168-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000168-57.2018.8.11.0006 AUTOR: PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA 

RAMOS RÉU: JOSÉ VARGAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por P. D. A. V., representado por sua genitora Patricia Aparecida 

de Almeida Ramos, em desfavor de José, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

a parte autora pretende a execução de prestação de alimentos 

inadimplidas “(...) do período de outubro de 2014 a agosto de 2015 (...)” no 

montante de R$ 1.650,00, bem como as parcelas dos meses de fevereiro, 

abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018. Dessa maneira, 

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

exordial para que esclareça a quantia devida e os meses 

correspondentes, bem como a cobrança de prestações que ainda não 

venceram, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 
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distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000388-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. N. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000388-55.2018.8.11.0006 AUTOR: DEBORA DO NASCIMENTO FARIAS 

RÉU: CARLOS HENRIQUE ROMAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos proposta por A. L. F. R., representada por sua 

genitora Debora do Nascimento Farias, em desfavor de Carlos Henrique 

Romais, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente 

requer a execução dos alimentos vencidos e compreendidos nos autos 

1003828-93.2017.8.11.0006, uma vez que embora entabulado acordo 

naquele feito, o Executado está inadimplente. Contudo, em consulta 

processual ao Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, verifica-se 

que está em curso os autos de execução de alimentos sob o rito da 

expropriação de bens em que figuram as mesmas partes (código n. 

1003828-93.2017.8.11.0006), processo cujo houve acordo pelo 

parcelamento do débito alimentar que enseja a presente execução, tendo 

havido o pagamento de apenas e tão somente 01 (uma) parcela do 

avençado. Justifica a presente demanda em razão de estar sendo 

cobrado nos autos e os autos 1003828-63.2017.8.11.0006 os valores 

referentes aos meses vencidos de agosto, outubro e novembro de 2017, 

sob pena de prisão do Devedor e não mais a integralidade do débito inicial 

pela via expropriatória. Consta do sistema processual, ainda, que nos 

autos 1003825-41.2017.8.11.0006, sob o rito da coerção pessoal do 

devedor, onde estavam sendo executados os meses de março a maio de 

2017 (já quitado) e as que se venceram no curso daquela ação. Dessa 

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

emendar a exordial que esclareça em que consiste o interesse de agir 

nestes autos, uma vez que já proposta ação para cobrança do débito 

requerido nestes autos sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 06 de 

fevereiro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000388-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. N. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000388-55.2018.8.11.0006 AUTOR: DEBORA DO NASCIMENTO FARIAS 

RÉU: CARLOS HENRIQUE ROMAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos proposta por A. L. F. R., representada por sua 

genitora Debora do Nascimento Farias, em desfavor de Carlos Henrique 

Romais, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente 

requer a execução dos alimentos vencidos e compreendidos nos autos 

1003828-93.2017.8.11.0006, uma vez que embora entabulado acordo 

naquele feito, o Executado está inadimplente. Contudo, em consulta 

processual ao Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, verifica-se 

que está em curso os autos de execução de alimentos sob o rito da 

expropriação de bens em que figuram as mesmas partes (código n. 

1003828-93.2017.8.11.0006), processo cujo houve acordo pelo 

parcelamento do débito alimentar que enseja a presente execução, tendo 

havido o pagamento de apenas e tão somente 01 (uma) parcela do 

avençado. Justifica a presente demanda em razão de estar sendo 

cobrado nos autos e os autos 1003828-63.2017.8.11.0006 os valores 

referentes aos meses vencidos de agosto, outubro e novembro de 2017, 

sob pena de prisão do Devedor e não mais a integralidade do débito inicial 

pela via expropriatória. Consta do sistema processual, ainda, que nos 

autos 1003825-41.2017.8.11.0006, sob o rito da coerção pessoal do 

devedor, onde estavam sendo executados os meses de março a maio de 

2017 (já quitado) e as que se venceram no curso daquela ação. Dessa 

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

emendar a exordial que esclareça em que consiste o interesse de agir 

nestes autos, uma vez que já proposta ação para cobrança do débito 

requerido nestes autos sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 06 de 

fevereiro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000408-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. F. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000408-46.2018.8.11.0006 AUTOR: CARLOS CORREA DE OLIVEIRA 

RÉU: LUCAS EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos cópia da 

sentença que arbitrou os alimentos em favor do requerido. Dessa maneira, 

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

exordial para acostar aos autos a cópia da sentença dos autos n. 

3173.85.2010.811.0006, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 06 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145988 Nr: 4117-19.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCADP, HDADP, NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA SCAQUETTI PRADO 

- OAB:MS - 4.314

 Vistos, etc.

Defiro pedido de fl. 87.

Oficie-se a empresa empregadora do requerido, no endereço constante 

em fl. 83, para que providencie o desconto da pensão alimentícia no valor 

equivalente a 26,43% na remuneração bruta, diretamente da folha de 

pagamento do requerido, e posteriormente, deposite na conta bancária 

informada (fl. 87), de titularidade de Nadia Aparecida Aniceto.

Ciência a Defensoria Pública.

 Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 180814 Nr: 2741-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L, A, GMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública às fls. retro.

Remetam-se os autos para o CEJUSC, para designação de audiência de 

conciliação.

Após, intime-se as partes para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação nos endereços constantes nas fls. 24/50, 

preferencialmente acompanhados de Advogado (a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca.

 O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

As Providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 150073 Nr: 8789-70.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B, LUIZ FERNANDO 

DE ALMEIDA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Bruna dos 

Santos Braga, em desfavor de Adson Adriano Braga, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que fora expedida 

intimação a parte autora para manifestar-se, sob pena de extinção e 

arquivamento, contudo, esta restou infrutífera, conforme certificado às fl. 

25, que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o 

que implica abandono da ação.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189313 Nr: 7811-88.2015.811.0006

 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: ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO, KARINA WIDAL 

MARTINS BERGAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado às fls. retro.

 Cumpra-se conforme requerido.

 Após, tornem os autos em segredo ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227871 Nr: 12754-80.2017.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADG, ADFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHL, LMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LOPES ALVARES 

CAMPOS - OAB:20.500/O, MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários para sua 

concessão, INDEFIRO a tutela antecipada pretendia. Citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Restando prejudicada a 

conciliação, desde já, defiro o pedido formulado no item 5, “g”, e determino 

a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica do juízo na 

residência da autora e do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Caso haja a necessidade de 

justificativa para a ausência ao trabalho, defiro, desde já, a expedição de 

atestado de comparecimento. Intimem-se as partes da oficina através dos 

respectivos advogados .Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190504 Nr: 8597-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, A, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por A. B. F. M., 

representada por sua genitora Marilce Fatima de Farias, em desfavor de 

Fabio Santana de Menezes, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente 

requer a execução dos alimentos vencidos há 06 (seis) meses, ante o 

inadimplemento do Executado, sob pena de prisão civil.

 Contudo, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que 

compreende as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação 

conforme súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º do CPC.

 Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial que esclareça em que consiste o 

interesse de agir nestes autos e adequando-se o rito processual, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87229 Nr: 2722-94.2009.811.0006

 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: SMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista se tratar de mero erro material, defiro o pedido formulado 

às fls. 156/157, expedindo-se alvará e termo de inventariante com as 

devidas retificações.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14046 Nr: 118-44.2001.811.0006

 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: JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo parquet em fls. Retro.

 intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para que proceda a 

realização de estudo social na residência da srª Adiles Miguelina do 

Nascimento, interessada em exercer a curatela da interditada Marcília 

Fernandes de Oliveira.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para análise.

 Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004003-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FATIMA GONCALVES ATALA RAMIRES (REQUERENTE)

WILLIAM GONCALVES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES OAB - MT22759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004003-87.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TANIA FATIMA GONCALVES 

ATALA RAMIRES, WILLIAM GONCALVES ATALA Vistos etc. Trata-se de 

Alvará Judicial proposto por Tania Fátima Gonçalves Atala Ramires e 

William Gonçalves Atala no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores não sacados em vida pela de cujus Alice 

Gonçalves da Silva Atala. Aduzem os requerentes que são herdeiros de 

Alice Gonçalves da Silva Atala, falecida em 05 de maio de 2014. Juntou os 

documentos pertinentes. Requisitadas informações à agência local do 

Banco Bradesco, confirmou-se a existência de valores nas contas de 

titularidade da falecida (ID 11381446). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que há nos demonstração de que os 

requerentes são efetivamente herdeiros da “de cujus”, consoante se 

observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 

8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) 

poderá ser movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, 

pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará 

judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se 

decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 

valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando a patrona dos requerentes a levantar o saldo existente na 

conta vinculada em nome da “de cujus” Alice Gonçalves da Silva Atala, na 

proporção exata para cada herdeiro. Expeça-se o necessário. Sem 

custas, haja vista que os Requerentes são beneficiários da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado e observadas as cautelas legais, 

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

Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1004575-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI MARIA DE BRITO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINEY BALESTRIN (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004575-43.2017.8.11.0006 AUTOR: JOSIELI MARIA DE BRITO SILVA 

RÉU: DINEY BALESTRIN Vistos etc. A requerente pugna pela desistência 

da ação, conforme manifestação retro. Nos termos do art. 200, § único do 

CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a homologação 

judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte requerida quando 

não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pela requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem custas. Ciência ao NPJ/UNEMAT. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 08 de fevereiro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOAO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

CEGONHA CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de 
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fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005833-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JORCELINO DELGADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a 

fim de Intimar o advogado da parte autora a manifestar-se nos autos 

acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça ID 11224550, 

no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005915-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - TO2402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS MARQUES GARCIA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça ID 

11308120, no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSENDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a 

fim de Intimar o advogado da parte autora a manifestar-se nos autos 

acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça ID 11461596, 

no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Caso a parte formule pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no 

art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte requerente por meio de seu 

advogado (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os 

pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento 

do pedido. Fica a parte devidamente advertida de que a inserção de 

informações falsas ou a declaração de situação inverídica em documento 

público poderá ensejar responsabilização criminal por falsidade ideológica 

(artigo 299 do Código Penal[2]). 3 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

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

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

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

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000469-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA OAB - MS17783 (ADVOGADO)

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ 02426758163 (REQUERIDO)

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ (REQUERIDO)

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 

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, 08 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004666-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 
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CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 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 n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 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 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003795-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 10288237, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, havendo 

constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da parte 

contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) 

dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007776-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAMBARA MARQUES OAB - SP297440-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, 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. 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 (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-35.2017.8.11.0006

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:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ALINE KAREM DE MORAIS (EXECUTADO)

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça 

id:11072969, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003838-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME (EXECUTADO)

ADEMIR CEBALHO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 9634007, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento - Carta Precatória. 2 – Em seguida, 

havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da 

parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para manifestação em 5 

(cinco) dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001338-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, bem como para 

requerer os atos de constrição pretendidos no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Em seguida, volte o processo 
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CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003203-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SETARO OAB - SP234495 (ADVOGADO)

PIERRE MOREAU OAB - SP112255 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Os atos a serem praticados pelo juízo 

deprecado limitam-se à finalidade da missiva. Diante disso, devido ao fato 

de a diligência ter restado negativa (id.10070007), caberia à parte 

interessada promover buscas para informar novo endereço da parte que 

se pretende citar ou solicitá-las ao Juízo deprecante, pois a pesquisa pode 

muito bem indicar que as partes residem em comarca diversa. Não 

obstante, sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a 

tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração 

pela parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. Nesse panorama, INDEFERE-SE o pedido de id. 10307811. 2 - 

Forte em tais razões, DEVOLVA-SE a presente carta precatória 

procedendo-se as baixas de praxe. 3 - Às providências. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005091-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa, acostada pelo Oficial de Justiça id: 

11320783, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71108 Nr: 8558-19.2007.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERNANDES DA SILVA, VANESSA 

FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - OAB:7711 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 15 (quinze) dias informar o endereço do confinante José Duarte 

Sobrinho para a devida citação ou diligenciar a fim de aferir quem é o atual 

confrontante. Ademais, no mesmo prazo, poderá ainda, apresentar 

impugnação à contestação de fls.74/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 12044-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONADABE DOS REIS 

SANTIAGO - OAB:7632, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:13008/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para o 

pagamento da dívida "in albis". Isso posto, intimo a parte requerente para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) 

dias, para o fim de expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens do devedor ou manifeste o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 403-42.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255

 Código n. 6116

DECISÃO

1 – Nesta ocasião foi procedida a busca de bens em nome do devedor por 

meio do sistema INFOJUD, conforme extratos anexos à presente decisão, 

conforme já deferido por este Juízo às fls. 490/491.

2 – Nesse quadro, CUMPRAM-SE integralmente os demais termos da 

referida para o fim de promover a busca de bens através do sistema 

RENAJUD.

3 – Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.

4 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE 

ofício para inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

5 – Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.

6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 7 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Ressalte-se que a presente decisão determina de pronto a busca de bens 

em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, 

sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do 

processo por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde 

do feito.

8 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 9 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59818 Nr: 6117-02.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 1 – Compulsando os autos verifica-se que a penhora on line realizada por 

este juízo não foi suficiente para garantir a execução (fls. 267/268). Ante 

ao requerimento do exequente à fl. 279, bem como o levantamento do 

alvará no valor parcial (fl.314), este Juízo DEFERE os demais pedidos do 

exequente.2 – Assim, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.3 – Caso não sejam 

localizados bens, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual e o próprio pedido feito à fl. 279, o Juízo DETERMINA que 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade das partes 

executadas.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 1250-34.2004.811.0006

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO CLUBE DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, Marília 

Moreira de Castilho - OAB:MT/8.287, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinação judicial de fls.487 INTIMO a parte requerida, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para no prazo de 15 

(quinze)dias, se manifestar nos autos acerca dos documentos, alegações 

e em especial sobre o demonstrativo atualizado do débito apresentado 

pelo ECAD de fls.433/486 dos autos, sob pena de reputar-se correto o 

cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146917 Nr: 5181-64.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALIANE GOMES DE SOUZA-ME, FABIANE 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5181-64.2012.811.0006 - Código n. 146917

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente à fl. 118, uma vez 

que a parte executada ainda não fora citada.

2- INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca dos endereços dos executados localizados pelo Juízo, em busca 

aos sistemas conveniados (fls. 80/83), pugnando o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162308 Nr: 10095-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORKFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M.LINO DE CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA REGINA COLTRO 

DEMARTINI - OAB:OAB/SP 109626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 162308

DESPACHO

1 – Nesta ocasião foi procedida a busca de bens em nome do devedor por 

meio do sistema INFOJUD, conforme extratos anexos à presente decisão, 

conforme já deferido por este Juízo à fl. 92.

2 – Cumpridas todas as providências da decisão sobredita, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172957 Nr: 8455-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8455-65.2014.811.0006 (Código n. 172957)

DESPACHO

CUMPRAM-SE integralmente os termos do despacho de fls. 

362/362-verso.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8798 Nr: 663-85.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAREX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, LOURDES SIMÕES MUNHOZ, ANTONIO MORENO 

MUNHOZ, NELSON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação do 

executado Nelson Simões restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de 

fls. 361/362-verso. Uma vez declarada nula a citação por edital antes 

realizada (fls. 218/219), EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, 
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seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.2 – Em seguida, 

esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no 

art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do Código de 

Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do réu a Defensoria 

Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da 

nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim.4 – Com 

relação aos executados já citados (Jacarex Indústria e Comércio de 

Alimentos, Lourdes Simões Munhoz e Antônio Moreno Munhoz), a parte 

exequente postula a constrição de valores através do sistema BACENJUD. 

Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha atualizada do 

débito exequendo, sendo certo que o único valor para inserção no sistema 

fora indicado nos autos apenas na exordial, distribuída nos idos de 

1999.Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister: o cálculo 

atualizado.Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do 

Poder Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas 

vezes estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados 

simples e que são de maior interesse e de responsabilidade do 

credor.Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da 

parte que os postula. Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob 

pena de arquivamento.5 – Em seguida, sendo a dívida atualizada, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para análise do pedido de penhora de 

fls. 361/362-verso.6 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22006 Nr: 2786-51.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA HELENA MASJIONE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, 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.Antes de promover o arquivamento do feito, com fundamento 

no art. 517, §1º, do CPC e nos termos do provimento nº 84/2014 da 

CGJ/MT, EXPEÇA-SE certidão de crédito na forma postulada à fl. 139 para 

que a parte exequente, por sua conta, promova o protesto judicial atinente 

ao débito no montante descriminado.Em seguida, INTIME-SE o exequente 

para que, retire a certidão de crédito, no prazo de 15 (dias).INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27991 Nr: 3259-03.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NUNES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3259-03.2003.811.0006 (Código: 27991)

DESPACHO

1 – Processo em ordem. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença 

de fl. 122/122-verso.

2 – Tomadas as providências pertinentes, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 3130-56.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 

6º BPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código n. 65629

DESPACHO

1 – Tendo em vista o decurso do prazo solicitado às fls. 126 pelas partes, 

INTIME-SE a parte exequente para, dar andamento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

2 – Com a manifestação da parte exequente, INTIME-SE a parte contrária 

para ciência e requerimentos no prazo de 05 (cinco) dias.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131971 Nr: 669-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 131971

DECISÃO

A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 1 – No vertente caso, não há falar em esgotamento de diligências visando 

à localização da parte demandada, uma vez que a parte autora sequer 

comprovou que buscou outros meios de localização da parte demandada, 

além daquele endereço indicado na exordial, razão pela qual INDEFERE-SE 

o pedido de fl. 85.

 2 – INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, diligencie no 

sentido de promover a citação da parte demandada, sob pena de extinção 

do feito.

 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132881 Nr: 1685-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 68 de 655



TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JOSÉ FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 1 – Diante do pleito de fls. 183/183-verso, cumpre consignar que já houve 

tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 180/181). Diante disso, 

INDEFERE-SE, nesse ponto, o pedido formulado pela parte exequente, 

porquanto não houve demonstração pela autora da existência de indícios 

de que haveria numerário disponível em conta bancária dos devedores 

que justificassem outra diligência no sistema Bacenjud.2 – Por outro lado, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas no item 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135576 Nr: 4675-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos n. 4675-25.2011.811.0006 (Código n. 135576)

DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada fora citada e deixou de efetuar o 

pagamento do débito, este Juízo DEFERE o requerido às fls. 67/71 pela 

parte exequente, determinando a penhora de 30% dos rendimentos 

líquidos percebidos pela parte executada, até a satisfação integral do 

débito.

2 - Para tanto, INTIME-SE o Município de Cáceres, na pessoa do prefeito, 

para o cumprimento da determinação supra.

 3 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

4 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146043 Nr: 4180-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PINOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 130.Com efeito, regularmente 

citada/intimada, a parte executada não efetuou o pagamento da dívida. 

Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

e sem baixa na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III do CPC, 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, 

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 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 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: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/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, no 

prazo de 10 (dez)dias, comparecer a secretaria da 2ª vara cível da 

Comarca deCáceres/MT, para retirar a carta de adjudicação e proceder o 

registro do imóvel junto ao Cartório competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 119350 Nr: 5007-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENTO BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallisson Luiz Sarate de 

Mendonça - OAB:14405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Posto isso, este Juízo ACOLHE a presente impugnação para que o valor 

da causa passe a corresponder ao valor de 12 (doze) meses de aluguel, 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que deverá ser devidamente 

atualizado.INTIME-SE a parte impugnada/autora para, no prazo de 15 dias, 

promover a alteração do valor da causa.CONDENA-SE a parte impugnada 

ao pagamento das custas processuais.Não há que se falar na 
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condenação em honorários advocatícios, uma vez que se trata de decisão 

interlocutória.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/MT, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - 

OAB:12855

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145860 Nr: 3977-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIMÕES, MATIAS BENEDITO 

FERNANDES NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallisson Luiz Sarate de 

Mendonça - OAB:14405-B

 DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 9805-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG

 Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alegação de nulidade, sob o 

argumento de intimação à patrona diversa do atual procurador do 

executado e, por conseguinte, INDEFERE-SE o pedido de devolução de 

prazo para pagamento voluntário do débito.Neste passo, forte nos 

argumentos acima despendidos:1 – Tendo em vista os poderes especiais 

para receber e dar quitação outorgados pelo exequente no instrumento de 

procuração à fl. 17, bem como o substabelecimento da patrona ao Dr. 

Maikon Carlos Oliveira, encartado à fl. 31, concedendo a ele os mesmos 

poderes. E ainda com fulcro no artigo 105 do CPC c/c item 2.13.3 da 

CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 315/318 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico, cujo valor já se 

encontra bloqueado, conforme Bacenjud à fl. 302, se atendo ao fato de os 

dados bancários se encontrarem à fl. 317 dos autos.2 – INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação na forma do artigo 450, §3º da CNGC .3 – 

Por fim, PROCEDA a Secretaria a retificação do nome do causídico que 

atualmente representa o banco executado, nos termos do pedido realizado 

à fl. 308, cuja juntada de substabelecimento se encontra no anverso da fl. 

310.4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000206-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Em análise detida do processo, 

verifica-se que não há comprovação de prévio requerimento administrativo 

junto à seguradora, em que lhe foi negado 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, 08 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004524-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR MOREIRA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Neste processo, visa o requerente o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o veículo 

objeto fora localizado, extrajudicialmente nesta cidade, fazendo-o com 

fulcro no advento da recente Lei n. 13.043/2014, a qual acrescentou o § 

12º ao artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a apreensão do 

bem localizado em outra comarca por meio do requerimento, com a juntada 

da petição inicial e decisão liminar da ação originária. Assim, preenchidos 

os requisitos, este Juízo determinou a expedição do mandado de busca e 

apreensão do bem indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante 

que concedeu a apreensão do veículo, conforme documentação juntada à 

peça inicial, devendo ser depositado em mão do representante legal da 

empresa requerente. No id. 9474892 há comprovação da efetivação da 

medida. Diante disso, OFICIE-SE ao Juízo de origem consignando a 

realização deste ato e encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e demais documentos necessários. Após, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas de estilo. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001167-78.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: HASAN 

O.M.R.P.R.SULUN - ME DECISÃO 1 – A citação por edital tem lugar quando 

a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido esgotados todos 

os meios razoáveis de sua localização, haja vista que essa modalidade de 

comunicação do executado acerca de determinada demanda é medida 

extrema e que só deve ser utilizada quando tentada todas as formas e 

meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da 

defesa. Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização 

da parte executada, sobretudo em razão de que os mandados cumpridos 

visando a citação da parte não indicaram as situações permitidas em lei 

para a citação editalícia, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de id. 

9666206. 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de 

promover a citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis e, 

mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada. Deve, inclusive, 

referida parte demonstrar suas diligências em busca das informações – 

que são de seu único e exclusivo interesse – como por exemplo, buscas 

em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas disponíveis. 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Cáceres/MT, 

08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002759-26.2017.8.11.0006

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:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

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 n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) 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, 

08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001161-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001161-71.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FABIO 

GOMES DA SILVA DECISÃO 1 – A citação por edital tem lugar quando a 

parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido esgotados todos 

os meios razoáveis de sua localização, haja vista que essa modalidade de 

comunicação do executado acerca de determinada demanda é medida 

extrema e que só deve ser utilizada quando tentada todas as formas e 

meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da 

defesa. Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização 

da parte executada, sobretudo em razão de que a missiva encaminhada 

para a Comarca de Cuiabá-MT visando a citação da parte, razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido de id. 9666173 . 2 – INTIME-SE o exequente para 

que diligencie no sentido de promover a citação pessoal do executado, 

devendo isto acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento do processo. Sobreleva registrar que o entendimento deste 

Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis e, mesmo assim a informação pretendida não 

foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências 

em busca das informações – que são de seu único e exclusivo interesse 

– como por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de 

lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006844-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária em que após a 

decisão inicial, em audiência realizada perante o Centro Judiciário de 

Conciliação e Mediação desta Comarca - CEJUSC, houve composição 

amigável acerca do objeto desta demanda (id. 11691952), requerendo a 

homologação, bem como a extinção do processo. O processo veio 

concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda 

que após a prolação de sentença de mérito, estando também satisfeitas 

os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, conforme estabelece 

o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma 
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convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004410-93.2017.8.11.0006

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:

JOACI JOSE DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 9931948). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LUIZ DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003877-71.2016.8.11.0006 AUTOR: 

WANDERSON LUIZ DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por WANDERSON LUIZ DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados nos 

autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 01.06.2016 que 

lhe acarretou escoriações por todo o corpo e fratura. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 4565921) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

4871238 argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração no 

polo passivo e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 5566154). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial unilateral no id. 5566230. Réplica no id. 8198343. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à necessidade de alteração do 

polo passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de 

modo que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de pagamento de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 5566230 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

ombro direito, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados 

pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por prejuízo de 

força moderada, com redução de amplitude de supinação do movimento de 

ombro direito, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano 

anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 75% (intensa). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 
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parcial incompleta, com repercussão de 75% (intensa), o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 

% = 3375 x 75% = 2.531,25, que culmina no montante indenizatório de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

valores estes que devem ser corrigidos a partir do evento danoso 

(segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a 

partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que 

tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007258-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ajuizada por SILVIO 

ARAUJO PEREIRA em face de JORGE FERREIRA BARBOSA, todos 

qualificados no processo. Em decisão inicial (id. 10764576), foi 

determinada a intimação da parte para emendar a inicial demonstrando o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária e outras questões, 

sob pena de extinção do processo. Mesmo devidamente intimado, a parte 

exequente não regularizou sua situação processual conforme certidão de 

id. 11375353. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. Em análise do processo, extrai-se que deve 

ser extinto, isso porque a parte autora 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, 

Cáceres/MT, 08 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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002041-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TEODORO BISPO DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação monitória ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em face de 

TEODORO BISPO DE BARROS, ambos qualificados no processo. Com a 

exordial vieram os documentos. Realizados alguns atos processuais, 

adveio manifestação da parte autora requerendo a desistência da 

demanda ante a quitação extrajudicial do contrato (id. 11267041). Tendo 

em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, e que o réu 

não se opôs ao pedido, à medida que se impõe é o seu acolhimento, 

consoante o art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000109-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO AFONSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 11525422). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007956-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, ambos qualificados no processo. Com a 

exordial vieram os documentos. Realizados alguns atos processuais, 

adveio manifestação da parte autora requerendo a desistência da 

demanda (id. 11574196). Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à medida 

que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-34.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo, conforme 

petição de id. 11349797. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo, conforme 

petição de id. 11349797. O processo veio concluso. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de 

sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDON DA COSTA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO)

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

ABDON DA COSTA NETO em face de MAPFRE VIDA S/A, ambos 

qualificados no processo. Em decisão inicial (id. 5495867), foi determinada 

a intimação da parte para emendar a inicial para o fim de sanar 

irregularidades processuais, juntar documentos essenciais à propositura 

da ação e comprovar a prévia provocação administrativa , sob pena de 

extinção do processo. Mesmo devidamente intimado, a parte autora não 

regularizou sua situação processual conforme certidão de id. 11299294. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

Decide-se. Compulsando o processo, extrai-se que deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não promoveu as emendas determinadas por este 

Juízo, essenciais à continuidade da demanda, 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, 

Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000517-31.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: JOANITA CRISTINA MENDES DA SILVA CAMARGO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação declaratória de ilegalidade de retenção de pensão e obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOANITA CRISTINA 

MENDES DA SILVA CAMARGO em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados no processo. Sustenta a autora que possui conta 

salário junto ao banco réu onde recebe proventos de pensão, sendo que 

teria realizado a opção pela portabilidade com a finalidade de receber os 

valores em conta em banco diverso, qual seja a Caixa Econômica Federal. 

Assevera que o banco réu não está cumprindo com a portabilidade em 

razão não transferir os valores referentes à pensão para a conta indicada 

e, ao procurar saber o motivo, foi informada que a pensão estava retida 

integralmente em razão da existência de empréstimo na modalidade CDC e 

que precisaria “assinar amortização”. Fala que o banco a constrangeu a 

assinar o referido documento prontamente, sem tempo para análise, bem 

como que depois desse momento não mais recebeu nenhum valor a partir 

do mês de MAIO/2016. Diante das retenções indevidas, pede em sede 

liminar seja determinado o desbloqueio dos valores junto ao banco réu e a 

regularização da portabilidade mediante a transferência da pensão para a 

conta indicada. No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos 

para declarar a ilegalidade dos descontos e a condenação da requerida 

ao pagamento de danos morais. Com a inicial vieram os documentos. Em 

decisão inicial, este Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência 

pretendida, bem como concedeu os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e determinou a realização audiência de conciliação (id. 1472552). 

Noticiada a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no id. 
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1492300, sendo este desprovido consoante acórdão de id. 3704612. 

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação (id. 1593042), 

alegando, em síntese, preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a inépcia 

da petição inicial e, no mérito, sustenta a improcedência da demanda. 

Audiência de conciliação realizada, ocasião em que restou prejuidicada a 

composição amigável ante a ausência do banco réu (id. 1693277). Réplica 

apresentada (id. 2444380). Reiteração do pleito liminar no id. 3076902. 

Decisão indeferindo o pedido no id. 4508250, bem como determinando as 

partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. O banco réu 

manifestou-se no id. 5782141 postulando o julgamento antecipado da lide, 

enquanto não houve pedido pela parte autora. Veio o processo concluso. 

II – Fundamentação A demanda em análise trata de matéria de fato e de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes no 

processo. Ademais, as partes foram devidamente intimadas para 

especificar provas, sendo que a parte autora permaneceu inerte e o 

banco réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de 

ilegitimidade passiva, de acordo com a Teoria da Asserção, o exame in 

statu assertionis é realizado até o momento em que se inicia a produção 

de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito da causa e o 

julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim de 

procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que alguém 

tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa da 

exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Ademais, os documentos trazidos com a inicial e contestação demonstram 

de forma inequívoca a ligação da ré que pretende ser excluída da lide, com 

os fatos aqui discutidos. Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar 

alegada. Em relação à preliminar de inépcia da inicial pelo fato da ausência 

de conclusão lógica entre os fatos deduzidos e o pedido, reputa-se que tal 

questão se confunde com o mérito da causa, porquanto para aferir seu 

acolhimento o juízo teria que adentrar no exame da pretensão, 

consubstanciada no direito de ver liberados valores retidos em conta 

corrente em virtude de débito preexistente. Assim, este Juízo não acolhe a 

preliminar ventilada. DO MÉRITO Destarte, não havendo outras preliminares 

e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem, o 

artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a 

reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos 

serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso vertente, mesmo com a inversão do ônus da 

prova e a responsabilidade objetiva do réu, constata-se que a pretensão 

declaratória não merece guarida. Isto se diz, pois com a inversão do ônus 

da prova, competia ao banco réu demonstrar a regularidade da 

portabilidade, assim como a legalidade de eventual retenção de pagamento 

devido a autora a título de recebimento de pensão. De proêmio, no que se 

refere ao pedido de portabilidade, tal providência configura direito do 

consumidor, que não pode ser tolhido pela instituição financeira contratada 

para prestar serviços de pagamento de salários. A Resolução nº 3.402 do 

Banco Central (BACEN), que dispõe sobre a prestação de serviços de 

pagamento de salários, aposentadorias e similares, é muito clara ao 

permitir a figura da portabilidade em seu artigo 2º, inciso II: “II - a instituição 

financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com 

disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de 

titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da 

Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 

3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.” A jurisprudência, 

casos tais, tem reconhecido o direito à portabilidade, previsto na 

Resolução nº 3.402 do Banco Central (BACEN): “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMEN-TO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS - SALÁRIOS E PROVENTOS - ABERTURA DE CONTA 

SALÁRIO - TRANS-FERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - POSSIBILIDADE - LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - 

MULTA DIÁRIA FIXADA - DECISÃO QUE SE MANTÉM - RECURSO 

IMPROVIDO. A Instituição financeira contratada deve assegurar a 

faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos 

créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles 

livremente abertas, nos termos da Resolução 3402, do Banco Central - 

BACEN. Deve-se manter a multa diária aplicada em caso de 

descumprimento da liminar quando não se observar motivo que justifique a 

sua exclusão, por ser razoável o valor fixado pelo juízo a quo.” (TJ/MT, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

75822/2007 - CLASSE II - 15 - COMARCA DE CÁCERES. Número do 

Protocolo: 75822/2007. Data de Julgamento: 18-02-2008). Nesse 

panorama, descabem maiores argumentos, pois o banco réu em sua 

contestação demonstrou que a portabilidade está ativa e que foi 

cadastrada corretamente. Mais e ainda, aduz o banco que a autora 

autorizou expressamente o desconto de eventuais valores a título de 

empréstimo com a instituição, juntando o comprovante de tal operação 

devidamente assinada pela autora (id. 1593044), a indicar também a 

regularidade da retenção dos valores da pensão para recebimento de seu 

crédito, conforme disposto claramente no item “a” do termo de opção 

bancária já referido. O réu ainda comprovou a existência de empréstimo 

consignado na modalidade BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, conforme 

documento juntado no id. 1593044. Nesse sentido, uma vez demonstrado 

que a autora expressamente anuiu com os descontos do empréstimo que 

contraiu com a instituição-ré, não há como se proibir que o banco efetue 

tais descontos, notadamente porque são admitidos pela Resolução 

3.402/06, art. 2º, §1º, II, in verbis: “II - transferências dos créditos para 

outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total 

creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles 

contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, 

relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de 

arrendamento mercantil.” Diante de tais evidências, demonstrado pelo réu 

a regularidade do cadastro da portabilidade, bem como dos descontos ao 

valor transferido para a conta destinatária junto à Caixa Econômica 

Federal, originados de empréstimo como antes mencionado, não há falar 

em qualquer irregularidade por parte da instituição bancária, sendo a 

improcedência da demanda medida de rigor. DA REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA De outro norte, em que pese a 

concessão inicial dos benefícios da assistência judiciária gratuita, este 

Juízo reputa que as condições de hipossuficiência alegadas inicialmente 

não subsistem, razão pela qual promove neste momento sua revogação. 

No que tange à possibilidade de revogação de ofício do benefício já 

concedido, há previsão legal expressa, ex vi do artigo 8º da Lei n. 

1060/50. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. INTENÇÃO DE ILUDIR O JUÍZO 

NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 7º 

c/c 8º da Lei n.º 1.060/50 o juiz pode, ex ofício, revogar os benefícios da 

justiça gratuita anteriormente concedido, desde que constate a 

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão e que intime a parte interessada a se manifestar previamente. 

Se o agravante não teve o intuito de alterar deliberadamente a verdade 

dos fatos e nem de usar o processo para conseguir objetivo ilegal ou 

induzir o julgador a erro, a multa por litigância de má-fé aplicada deve ser 

afastada. (TJ-MG - AI: 10144120012980001 MG , Relator: Antônio Sérvulo, 

Data de Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013) (destaque) A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 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, 
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sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Em recente 

aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente 

no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão, na égide do Novo Código de Processo Civil, restou 

consignado à presunção relativa atinente à declaração prestada pelo 

interessado no benefício, como também verberou no sentido da vigência 

do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, viabilizando, inclusive, o 

indeferimento de ofício do pedido havendo fundada razão que vislumbre a 

patente falta dos pressupostos legais para o acolhimento da gratuidade de 

justiça. Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado: RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO 

PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE 

RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. 

DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ 

JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA 

NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME 

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator 

Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o 

entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito 

discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. 

Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para 

fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) No caso em destaque, a parte autora aufere a 

título de pensão valor superior a 3 (três) salários mínimos vigentes – 

padrão estabelecido pela Defensoria Pública do Estado para o atendimento 

de hipossuficientes –, de modo a indicar que no caso vertente, reputa-se 

ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% 

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

REVOGA-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, 7º e 8º, 

todos da Lei n. 1060/50. Transitada em julgado, certifique-se e 

ARQUIVE-SE o processo com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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 LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DA DECISÃO Impulsiono 

os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência e cumprimento dos termos da decisão retro 

exarada (ID 11046523). Cáceres/MT, 8 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)
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P. A. MANHABOSCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000453-50.2018.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: P. A. MANHABOSCO 

- ME, PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO Vistos etc. Cite-se e intime-se 

o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. O exequente indicará bens do Executado sob os quais recairá 

a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe será menos 

onerosa (art. 829, §2°). Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá 

recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212 do CPC. 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, 08 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000448-28.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA EMBARGADO: 

RUITENALDO SILVA SOUZA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE LIMA em face 

de RUITENALDO SILVA SOUZA. Dentre os pedidos inerentes a matéria 

trazida à baila para processamento e julgamento, os autores requerem o 

deferimento da justiça gratuita. Pois bem. 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). Nessa toada, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, não basta a mera asserção de hipossuficiência 

econômica para ter-se imediatamente o deferimento da justiça gratuita. 

Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos autos elementos de 

prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de indeferimento da 

inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora 

demonstrar ser hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas 

do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No 

mesmo prazo, deverá ser habilitado no sistema PJE o Advogado da parte 

EMBARGADA. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. 

Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-20.2018.8.11.0006

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:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000455-20.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE Vistos etc. Cuida-se 

de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANTONIO PEDRO FELIPE. 

Verifica-se da inicial que na tentativa de notificar o requerido quanto a 

mora, cujo ato foi realizado pelos “CORREIOS”, apurou-se a informação de 

mudança de endereço do réu (id. 11692454). Diante da não localização do 

requerido, o autor tenta justificar na orientação jurisprudencial do STJ (id. 

11692462) de que o simples envio de correspondência no endereço 

informado pelo réu no contrato, ainda que o mesmo não seja encontrado, 

já supre o pressuposto da prévia notificação, necessário ao ajuizamento 

da presente demanda. No entanto, devo chamar a atenção de que o 

referido julgado faz a conclusão baseando-se na tentativa de notificação 

realizada por Tabelião em meio ao procedimento de protesto de título. Feita 

esta observação, hei por bem anotar o prazo de 15 dias ao autor, na 

forma do art. 321 do CPC, a fim de que o mesmo justifique o quanto segue: 

a) se foi promovido o protesto do título em relação a obrigação objeto 

desta ação de modo que o Oficial do Cartório tenha também procedido com 

a tentativa de localização do requerido; Em caso negativo, deverá 

fundamentar sua pretensão de modo a justificar a suficiência da tentativa 

frustrada de notificação pelo correio. b) no mesmo prazo, deverá a autora 

promover o recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação 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 LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE INTIMAÇÃO CUMPRIR LIMINAR DEFERIDA 
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(CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EXPEDIDA POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: 

Processo: 1000171-80.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 436.296,42; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Parte Autora: 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO Parte Ré: MARCELO MIRANDA 

SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A, MARIA ANTONINA 

CANCADO SOARES, AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A. PESSOA A 

SER INTIMADA: Nome: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA ANTÁRTICA, n. 201, LOTE N. 5, CONDOMÍNIO JAPUÍRA, BAIRRO 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ/MT - CEP: 78.040-500. Cáceres/MT, 8 de 

fevereiro de 2018. Senhor: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, Por 

determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de 

Cáceres/MT, procedo à intimação de Vossa Senhoria, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, CUMPRA A LIMINAR DEFERIDA por este r. Juízo 

consistente em "apresentar no processo a cópia integral consistente do 

contrato havido com a Agropecuária Lopes Cançado Ltda., 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", nos termos do processo acima 

identificado, por todo o conteúdo da decisão ao final transcrita e da 

petição inicial, cujas cópias seguem anexas como parte integrante desta 

carta. DECISÃO/DESPACHO: ""(...) Com efeito, vejo a necessidade de se 

determinar a imediata constrição de parte do créditohavido 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 

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 consistente do contrato 

havido com a Agropecuária Lopes Cançado Ltda., 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". Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000432-74.2018.8.11.0006 

AUTOR: EDIMAR ESPINOSA ORTEGA RÉU: EDIMAR ESPINOSA ORTEGA 

Vistos etc. EDIMAR ESPINOSA ORTEGA propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, na qual alega, em síntese, ter sido vítima de fraude uma 

vez que após extravio de sua certidão original de nascimento, o Requerido 

teria confeccionado documentação falsa em seu nome, valendo-se da 

mesma para contrair dívidas em seu nome. Requereu tutela de urgência 

para que seja determinada a falsidade dos referidos documentos, bem 

como a nulidade das dívidas adquiridas com base na referida 

documentação. Pois bem, primeiramente, ficam deferidos os benefícios da 

justiça gratuita em favor do autor. Não obstante, no que concerne ao 
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pedido de concessão de tutela de urgência, 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 16:00 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, independente de prévio 

depósito do rol. Neste ponto, saliento que é incumbência da parte a 

intimação de suas testemunhas (art. 455 do CPC). Fica a parte Autora 

intimada para comparecimento, na pessoa de seu Advogado. Desde já 

visando colher maiores dados para a análise do pedido de tutela, 

determino que seja oficiado, constando 03 dias para resposta: 1 - para a 

Justiça Eleitoral de Cáceres requisitando cópia de todos os dados 

cadastrais existentes do Título de Eleitor n.º 032994421872, Zona 40, 

Seção 104, Comarca de Primavera do Leste- MT, inclusive se disponível, 

documentação apresentada do Requerido, fotografia, digitais, etc ...; 2 - 

para o Detran requisitando cópia da 2ª via da CNH - Carteira Nacional de 

Habilitação n. 869910737 data da emissão 05/02/2014, inclusive todos os 

dados cadastrais disponíveis, documentos apresentados pelo Requerido 

para a confecção/renovação da carteira, impressões digitais colhidas, 

fotografias, etc .. 3 -Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso 

requisitando fotocópia do RG n.º2646911-1 SSP/MT, assim como informe 

todos os dados cadastrais disponíveis, englobando documentos 

apresentados e impressões digitais colhidas. 4 - Delegacia de Polícia Civil 

de Cáceres requisitando informação acerca da instauração ou não de 

inquérito policial para apurar os fatos objeto do boletim de ocorrência de id. 

Num. 11678854, e tendo sido, que envie fotocópia integral, 

preferencialmente de forma digital. Conste que acaso não tenha 

equipamento disponível, solicite que seja disponibilizado o inquérito para 

que a escrivania providencie a digitalização. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cáceres/MT., 08 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação 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 LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA DECISÃO E PENHORA POSITIVA - 

BACENJUD MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca da decisão retro exarada (ID 11046523), 

bem como, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste nos autos, 

acerca do resultado positivo da penhora em dinheiro efetivada via 

BACENJUD (ID 11583579). Cáceres/MT, 8 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, REAGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)

P. A. MANHABOSCO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 8 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000448-28.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA EMBARGADO: 

RUITENALDO SILVA SOUZA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DE LIMA em face 

de RUITENALDO SILVA SOUZA. Dentre os pedidos inerentes a matéria 

trazida à baila para processamento e julgamento, os autores requerem o 

deferimento da justiça gratuita. Pois bem. 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). Nessa toada, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, não basta a mera asserção de hipossuficiência 

econômica para ter-se imediatamente o deferimento da justiça gratuita. 

Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos autos elementos de 

prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de indeferimento da 
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inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora 

demonstrar ser hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas 

do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No 

mesmo prazo, deverá ser habilitado no sistema PJE o Advogado da parte 

EMBARGADA. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. 

Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-20.2018.8.11.0006

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:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000455-20.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE Vistos etc. Cuida-se 

de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ANTONIO PEDRO FELIPE. 

Verifica-se da inicial que na tentativa de notificar o requerido quanto a 

mora, cujo ato foi realizado pelos “CORREIOS”, apurou-se a informação de 

mudança de endereço do réu (id. 11692454). Diante da não localização do 

requerido, o autor tenta justificar na orientação jurisprudencial do STJ (id. 

11692462) de que o simples envio de correspondência no endereço 

informado pelo réu no contrato, ainda que o mesmo não seja encontrado, 

já supre o pressuposto da prévia notificação, necessário ao ajuizamento 

da presente demanda. No entanto, devo chamar a atenção de que o 

referido julgado faz a conclusão baseando-se na tentativa de notificação 

realizada por Tabelião em meio ao procedimento de protesto de título. Feita 

esta observação, hei por bem anotar o prazo de 15 dias ao autor, na 

forma do art. 321 do CPC, a fim de que o mesmo justifique o quanto segue: 

a) se foi promovido o protesto do título em relação a obrigação objeto 

desta ação de modo que o Oficial do Cartório tenha também procedido com 

a tentativa de localização do requerido; Em caso negativo, deverá 

fundamentar sua pretensão de modo a justificar a suficiência da tentativa 

frustrada de notificação pelo correio. b) no mesmo prazo, deverá a autora 

promover o recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA CIÊNCIA DO DESPACHO 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para ciência acerca 

da decisão exarada (ID 11698411), 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 16h00min, 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 seu cliente e de no máximo 3 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, cabendo a parte 

autora a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do CPC). 

Cáceres/MT, 8 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 28 de março de 2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 8 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 222889 Nr: 9097-33.2017.811.0006

 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: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE AKERLEY HUGHES, JOCILENE DA 

SILVA AKERLEY LARA, PEDRO DA SILVA LARA JUNIOR, LUIZ 

SAMARTANO, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos, etc...

 HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Segue em anexo a baixa da averbação da penhora. Sem 

custas por ser o embargante beneficiário da assistência judiciaria gratuita. 

Decisão publicada em audiência sai os presentes intimados.

 Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 7872-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ... Assim sendo, fica INDEFERIDO o pedido de parcelamento formulado 

nas fls. 402/403. Em todo o caso, verifica-se que além do depósito 

informado acima, o devedor efetuou o pagamento de mais valores que 

pretendia sê-lo aceito como parcela (fls. 416/417), sendo a importância de 

R$1.435,00 e outro mais recente (fls. 418/419) também no valor de 

R$1.435,00. Juntando os dois depósitos, temos então que até o momento o 

devedor efetuou o pagamento da quantia de R$6.346,15 (Seis mil 

trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos). Como aludido valor 
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representa quantia incontroversa na execução, fica desde já deferido o 

seu levantamento em favor do credor. Fica, portanto, intimado o autor, 

através de seu Advogado, para que no prazo de 15 dias apresente dados 

bancários (com informações completas, incluindo CPF e titularidade da 

conta) a fim de que o alvará possa ser expedido. No mesmo prazo deverá 

manifestar e requerer o que entender pertinente, visando a satisfação do 

crédito pendente. No tocante à OBRIGAÇÃO DE FAZER onde há a 

pendência de cumprimento do devedor no sentido de que seja fornecido 

um novo veículo ao credor, verifica-se a impossibilidade de fazer-se incidir 

a multa diária até o momento. ... No tocante a multa diária, apegando-me ao 

disposto no art. 139, IV do CPC, considerando que as intimações por meio 

de Advogado não foram suficientes para que a ré levasse a efeito o 

cumprimento de sua obrigação de fazer, majoro o valor da multa a incidir a 

partir da intimação pessoal, ao valor de R$1.000,00 por dia de 

descumprimento. Quanto a obrigação acessória do credor no sentido de 

que efetue o pagamento do IPVA alusivo a alguns dias do ano de 2010, 

reputo não mais exigível a obrigação, ante a extinção do crédito tributário 

por força da prescrição. No mesmo prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer, deverá o requerido informar se já procedeu a baixa de 

toda a dívida tributária pendente relativa ao veículo objeto da ação e que 

encontra-se registrada em nome do devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189779 Nr: 8121-94.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE JESUS SIMAN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS opostos por CARLOS DE JESUS SIMAN 

LOPES em face de VILMAR DIAS, e, por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Via 

reflexa, determino o prosseguimento da execução com relação a multa 

prevista no parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta (Cód.185941), tendo em 

vista o cumprimento da obrigação de fazer (retirados dos protestos) pela 

Embargante. Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre a 

quantia executada, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172878 Nr: 8412-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ANESIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, ESPÓLIO 

DE LILIAN HAYASHIDA, ROSA BARRANCO LADEIA, ESPÓLIO DE JOÃO 

DA SILVA LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de usucapião proposta José Pereira de Sousa e Anesia 

de Sousa em face de Espólio de Shigueo Hayashida e outros.

 O feito teve tramitação regular, tendo a parte autora apresentado suas 

alegações finais às fls. 308/321.

 Pois bem, diante da presente fase processual, o feito estaria em tese apto 

para julgamento. No entanto, verifico dos autos a existência de 

procedimento inerente à usucapião que resta inacabado.

 Intimada a se manifestar sobre seu interesse no feito, a Fazenda Pública 

Estadual informou que solicitou junto a INTERMAT um estudo para 

averiguação de interesse do Estado sobre a área em questão, acostando 

ofício à fl. 281.

Posteriormente, este Juízo requisitou junto ao órgão (INTERMAT) 

informações acerca de eventual interesse do Estado sobre área, tendo 

obtido resposta através do ofício acostado à fl. 306, no qual salientou a 

necessidade de alguns documentos para resposta a solicitação.

 Pois bem, a fim de evitar qualquer nulidade processual que possa 

eventualmente acarretar em prejuízo à decisão de mérito, tenho que se 

torna necessário o fornecimento de documentos à INTERMAT a fim de 

esclareça o interesse do Estado sobre o imóvel objeto da lide.

 Assim, encaminhe ao referido órgão cópia do georeferenciamento, 

memorial descritivo e mapa da área.

 Intimem-se os Requerentes disponibilizem cópia digitalizada dos 

documentos apontados (georeferenciamento, memorial descritivo e mapa 

da área) e oficie-se ao INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) 

encaminhando a cópia dos documentos, para que se manifeste em 30 dias 

acerca do interesse do Estado sobre o imóvel objeto da lide.

 No mais, destaco a impossibilidade de fornecimento da cadeia dominial, 

uma vez que os autores informaram que a área ainda não se encontra 

registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Por fim, certifique-se a escrivania acerca da manifestação da União sobre 

interesse na demanda.

Após, novamente conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192567 Nr: 9910-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O pedido de pesquisa de endereço deve ser indeferido, pois este juízo 

assim já procedeu conforme despacho de fls. 62/62 V.

 Como na pesquisa consta endereços diversos, não incluídos a totalidade 

na carta precatória.

Assim, expeça-se carta de citação para cumprimento nos seguintes 

endereços:

Executado Geraldo - Rua Joaquim Nabuco nº 223, Centro, Araputanga, 

CEP 78260-000;

Executado Geraldo - Rua 15 de Junho nº 225, Centro, São José dos 

Quatro Marcos;

Em relação aos demais Executados, providencie a citação por edital e via 

DJE.

Reoportunizo ainda, a Autora a fim de esclarecer, quanto ao interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC, no prazo de dez dias.

Diligencie o Exequente no prazo de até 60 dias nos Cartórios 

Extrajudiciais, etc ... para pesquisa e indicação de bens passíveis de 

penhora.

Citação

Citação 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 LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CUMPRIR LIMINAR 

DEFERIDA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) POR DETERMINAÇÃO DO MM. 

JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO 

PROCESSO: Processo: 1000171-80.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

436.296,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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Parte Autora: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO Parte Ré: MARCELO 

MIRANDA SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A, MARIA 

ANTONINA CANCADO SOARES, AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A 

PESSOA A SER CITADA E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: 

AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A, na pessoa de seu Representante 

Legal Endereço: CEL. AUGUSTO CORREA DA COSTA, N. 686, CENTRO, 

PARANAÍBA/MS - CEP: 79500-000 Cáceres/MT, 8 de fevereiro de 2018. 

Senhor: AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO S/A, na pessoa de seu 

Representante Legal, Por determinação do MM. Juiz de Direito da comarca 

de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, 

na pessoa de seu representante legal, na qualidade de parte requerida, 

nos termos do processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para responder no prazo legal, caso 

queira, a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, para ciência e 

cumprimento da decisão liminar deferida por este r. Juízo, abaixo 

transcrita, no sentido 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". - DECISÃO: "(...) Com efeito, vejo a 

necessidade de se determinar a imediata constrição de parte do 

créditohavido 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 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 consistente do contrato 

havido com a Agropecuária Lopes Cançado Ltda., 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". - ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo para responder é de 15 dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do processo. 

Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela 

Defensoria Pública, e contado também em dobro, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a revelia. (art. 344, do 

CPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000237-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS 

DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da medida liminar 

deferida nos autos (Id. 11576177). Analisando o pleito retro, em que pese 

a relevância dos fatos levantados, não cuidou a pessoa jurídica 

interessada de trazer aos autos qualquer documento hábil à 
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demonstração dos fatos narrado, tais como a prova do procedimento 

administrativo prévio e de se tratar a decisão prolatada de caráter 

provisório. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) 

Rejeitar o pedido de reconsideração e manter a decisão retro (Id. 

11545134) pelos seus próprios fundamentos; b) Em tempo, determino a 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada (Águas do Pantanal), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; c) Cumpra-se 

integralmente decisão retro; d) Às providências. Cáceres, 02 de fevereiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000088-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA contra ato da REITORA DA 

UNEMAT e Coordenadora do Curso de Medicina da UNEMAT, no qual 

impugna o indeferimento do seu pedido de transferência. É o relato. 

Fundamento e Decido. Já há em curso nesta Vara outro Mandado de 

Segurança com as mesmas partes, pedido e causa de pedir de n.º 

1000028-23.2018.8.11.0006, impondo-se a extinção do feito em razão da 

litispendência. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Extinguir o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de 

Processo Civil/2015; (b) Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

da lei; (c) Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, ausente a 

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição em razão do valor da causa, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias; 

(d) P. R. I. Cumpra-se. Cáceres, 12 de janeiro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000110-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAULNY GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

LOURENÇO VIANA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

outro, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais). Por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 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". 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, 17 de janeiro de 2018. 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: 1000110-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAULNY GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

LOURENÇO VIANA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

outro, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais). Por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 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". 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, 17 de janeiro de 2018. 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: 1000110-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAULNY GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

LOURENÇO VIANA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

outro, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais). Por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 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 
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Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". 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, 17 de janeiro de 2018. 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: 1000110-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAULNY GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

LOURENÇO VIANA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

outro, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais). Por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 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". 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, 17 de janeiro de 2018. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000449-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

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 
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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, 08 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000451-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILMA DA CUNHA MARTINS SANTULLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

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, 08 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) Fazer juntada de sua 

inscrição (ADUNEMAT) junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

conforme exige a jurisprudência pátria a respeito do tema, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito; (b) Às providências. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres, 08 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006879-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTORIDADE COATORA)

Maikon Carlos de Oliveira (AUTORIDADE COATORA)

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 
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(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

MOISES PEREIRA DA SILVA contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE 

CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA. O 

impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa ao cargo 

público de Motorista de Ônibus, regulado pelo Edital n.º 003/2017 – PMC de 

06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovado na prova objetiva 

do certame na 31º (trigésima primeira) colocação. Em razão disso, após a 

homologação do concurso, foi devidamente nomeado pelo Decreto n. 465 

de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a documentação 

exigida, em 04/10/2017, dentro do prazo estabelecido. Contudo, menciona 

que a municipalidade se negou a dar posse no prazo legal, mesmo tendo 

sido aprovado e nomeado para o cargo em questão, ante a isso, aduz que 

está clara a ilegalidade cometida pela Administração Pública em omitir o ato 

de sua posse. Diante desses fatos, volve-se perante este Juízo 

requerendo que seja concedida liminarmente a determinação para que o 

ente público efetive a sua posse e, no mérito, a concessão da segurança 

confirmando definitivamente a liminar. Com a inicial, veio documentação. 

Decisão deferindo a liminar vindicada e determinando a notificação da 

autoridade coatora (Id: 10604510). A autoridade coatora manifestou no 

feito requerendo a extinção do presente writ sem a resolução do mérito, 

ao argumento de perda de seu objeto pelo cumprimento da decisão liminar 

(Id: 10890385). Parecer ministerial pugnando pela concessão da ordem (Id: 

11391555). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. De início, no que tange a alegação do ente público 

de que houve a perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da 

liminar deferida nos autos, se mostra impertinente, visto que o fato de ter 

cumprido a decisão liminar, deferida em sede de cognição sumária, não 

retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada nos 

autos, visto que não houve o exaurimento do objeto da ação, ante a 

inoperância da coisa julgada material. Esse é o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado: TJ-MT - Agravo Regimental AGR 

00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) Data de publicação: 

24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA 

INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE 

– RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento de liminar satisfativa não implica 

em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da 

impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, 

precisa ser ratificada por sentença. (AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012) Ultrapassada a fase 

preliminar, reporto-me ao mérito da causa. Cinge-se a controvérsia à 

verificação da legalidade e da legitimidade no ato de omissão da 

administração pública em efetivar a posse do impetrante no cargo para o 

qual foi devidamente aprovado e posteriormente nomeado para provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus do Município de Cáceres. É caso de 

concessão da ordem. Dos autos, observa-se que o impetrante logrou êxito 

em classificar-se em 31º lugar no concurso público lançado por meio do 

edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, destinado ao provimento 

do cargo de Motorista de Ônibus, pertencente ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a 

Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 de 

setembro de 2017, nomeou o impetrante para o cargo em que foi 

devidamente aprovado, tudo dentro da normalidade prevista para o 

certame. Diante disso e considerando o disposto na Lei Complementar n.º 

25 de 27 de Novembro de 1997 do Município de Cáceres, que trata do 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, a próxima etapa, após 

a nomeação, seria a posse do candidato, que deveria ocorrer no prazo de 

ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo 

ser prorrogado uma única vez por igual período a requerimento do 

interessado, mediante adequada justificativa. Tal disposição está 

expressa no § 1º, art. 14 da legislação acima referida, cuja redação a 

seguir se reproduz: “Art. 14 Posse é aceitação expressa das atribuições, 

deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de desempenhá-lo com probidade e obediência as normas 

legais e regulamentares, formalizada com assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo empossado. § 1º A posse ocorrerá no 

prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, 

prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante 

justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de expressa disposição legal, o 

ente público, ora impetrado, deixou de cumprir com o rigor da lei, se 

omitindo quanto ao ato de posse do candidato no prazo máximo fixado, 

bem como de tantos outros candidatos do mesmo certame, o que 

evidencia assim, uma clara intenção de pura e simplesmente protelar ato 

administrativo da qual não pode dispor. Inclusive, sobre o tema, o próprio 

Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 

do STF, confirmando o disposto, cujo teor transcreve-se: “Funcionário 

nomeado por concurso tem direito à posse”. – grifou-se. Ao que se nota a 

não efetivação da posse ocorreu por omissão da própria Administração 

Pública e não por qualquer ato que se possa atribuir culpa ao aspirante, 

até porque, o mesmo protocolou em 04/10/2017 toda a documentação 

exigida, junto à Secretaria de Administração, ou seja, no local indicado e 

dentro do prazo estabelecido, nos termos do que dispõe o art. 2º do 

Decreto de nomeação, conforme segue: “Art. 2º Os documentos exigidos 

contidos no anexo I, devem ser apresentados na Coordenação e 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna 

ainda que o candidato, ao ser nomeado, organizou-se de modo a dar 

cumprimento a todos os preceitos legais e editalícios, desvinculando-se de 

cargo público ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de 

cargos públicos ou incompatibilidade de horários. Desse modo, é evidente 

que o ato de posse deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30 (trinta) 

dias contados do ato de nomeação, o que não ocorreu, ficando clara a 

violação do direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, é a 

jurisprudência deste Estado: TJ-MT - Mandado de Segurança MS 

00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) Data de publicação: 

30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE 

FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - 

RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA 

PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO 

NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 16 DO STF - 

ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor 

nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a renúncia de 

seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de 

proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual 

fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 30/3/2011 Mandado É assim 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Direito subjetivo de 

servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece acolhida. É 

que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de 

que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à 

posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se 

forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir 

de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 

596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 

19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos esses fundamentos, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a 

autoridade coatora promova a POSSE de MOISES PEREIRA DA SILVA, no 

cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) 

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso voluntário, 

remetam-se os autos a Instância Superior, por força do disposto no § 1.º 

do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 05 de fevereiro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MODULARES STANDS DE ALUMINIO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742 OAB/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CONSIDERANDO a Portaria n. 03/2017 que instituiu correição ordinária 

interna a partir de 02-10-2017 neste juízo, certifico que estes autos 

encontram-se em ordem, bem como que estes autos retornaram da 

segunda instância contendo 120 folhas (01 volume) e assim, nos termos 

do art. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 05 dias.

Julienne de Melo Kill Aguirre

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152641 Nr: 11650-29.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que TRANSITOU 

EM JULGADO a sentença de fls. 166/119. Em ato contínuo, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado, para se manifestar sobre a petição e 

documentos juntados pelo requerido às fls. 121/123, requerendo o que 

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

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149106 Nr: 7707-04.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIR CATARINA HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEODORO HUBER SILVA - 

OAB:12984/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que o recurso de apelação do Requerido é TEMPESTIVA e 

isenta de preparo por tratar-se de Fazenda Pública e, assim, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, 

através de seu advogado, para que, querendo, apresente suas 

contrarrazões no prazo de 15 dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-64.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA TORRES (REQUERENTE)

ERICO DAVID SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NETO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010386-64.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 4163966), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-80.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NAYARA SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUANNE DE FATIMA MARQUES AGUILAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010787-92.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES apresentado pela Requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa, aos fundamentos da defesa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-80.2013.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NAYARA SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUANNE DE FATIMA MARQUES AGUILAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010911-80.2013.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a Reclamante foi 

devidamente intimado (Evento Id. nº 5819850), para indicar bens a 

penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, contudo, 

quedou-se silente, deixando transparecer que a prestação jurisdicional 

que outrora vindicada não mais lhe interessa. Desta feita, dessume-se do 

comando do artigo 485, inciso III, do CPC, que o comportamento da espécie 

enseja a extinção do processo. Posto isso, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2017 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CORREA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010588-70.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES apresentado pela Requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa, aos fundamentos da defesa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002629-70.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ATILIO DA SILVA REQUERIDO: 

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011732-16.2015.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES apresentado pela Requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa, aos fundamentos da defesa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010436-22.2016.8.11.0006 VISTOS 

ETC. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado pela 

Requerida, no qual alega ter sido a sentença omissa, aos fundamentos da 

defesa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Nos termos da sentença embargada: “[...] 

considerando os transtornos suportados pela parte autora, além das 

inúmeras cobranças recebidas, e diante das inúmeras vezes que efetuou 

reclamações perante a requerida no intuito de buscar solução para o 

problema, tenho que ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do 

Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o 

abalo moral e consequentemente o dever de indenizar.” Fica evidente que 

o dever de indenizar se deu pelos transtornos sofridos pela autora por 

causa das diversas cobranças recebidas, e não em razão da autora ter 

seu nome inscrito no cadastro dos devedores. Sendo assim, não há que 

se falar na aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Desse modo, resta 

evidente que os argumentos apresentados pela Embargante 

apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada, de 

sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011864-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO ONOFRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Projeto de sentença Processo: 8011864-73.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CAMARGO MARCACINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010745-43.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS S COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA promovida por MIRIAM CAMARGO MARCACINI em desfavor de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA S.A e SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, 

alegando que observou que estava sendo incluso no cartão de crédito 

que possui com o primeiro requerido faturas de mensalidade da segunda 

Requerida, entretanto, a autora não contratou os serviços da mesma, 

tampouco autorizou tais descontos. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido Losango alega que ao perceber o equívoco 

dos descontos realizou o estorno, entretanto, não comprovou que o tenha 

feito. Quanto à Requerida SKY alega que foi tão vítima quanto a autora. 

Entretanto, art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera que haja 

descontos de serviços não solicitado e autorizado pela própria cliente. O 
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dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela autora, vez 

que restaram comprovados os descontos mensais nas faturas do cartão 

de crédito, sem que houvesse prévia autorização, sendo certo que o 

constrangimento, incômodo e preocupação superaram um mero 

aborrecimento cotidiano. Em relação à fixação do “quantum” relativo aos 

danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu 

valor. O “quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro 

lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, 

conclui-se que deve o magistrado considerar as peculiaridades de cada 

caso, como o grau de culpa, a extensão do dano, o potencial econômico 

do ofensor, dentre outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, 

sem empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; c) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem à 

parte reclamante, a título de danos materiais, o valor total de R$ 279,80 

(duzentos e setenta e nove Reais e oitenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida; d) CONDENAR os Requeridos, solidariamente, 

ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010852-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS REIS (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)

 

Processo: 8010852-87.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por CLEONICE 

DOS REIS em desfavor de FIDC NPL I FUNDO, alegando que apesar de não 

possuir relação jurídica com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada, uma vez que a negativação foi realizada pela empresa PCG – 

BRASIL MULTICARTEIRA, que, conforme documentação juntada na 

contestação, são pessoas jurídicas distintas. Assim, Acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva da reclamada suscitada na contestação. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo 

no Art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011984-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO DE ARRUDA FREIRE (REQUERENTE)

RODNEI DE LIMA ZUCCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR TEIXEIRA RITA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011984-19.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por MAYKO DE ARRUDA FREIRE e RODNEI 

DE LIMA ZUCCHI em desfavor de SILVIO CESAR TEIXEIRA RITA, alegando 

que no dia 17.04.2015, os Reclamantes trafegavam na Rua Padre 

Cassemiro, no sentido Praça da Feira, cada um seu veículo, quando foi 

atingido pelo Reclamado, enquanto aguardavam outro veículo estacionar. 

O ocorrido aconteceu porque o Requerido não observou a inercia dos 

veículos dos autores. 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. Nota-se que o reclamado foi 

regularmente citado (ID 2737936), deixando de comparecer à audiência de 

conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. É certo que o art. 20 da LJE 

dispõe 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. O reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez 

que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora, uma vez que não houve pelo 

reclamado impugnação aos fatos narrados na inicial. Os autores 

comprovaram os danos materiais causados fazendo prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim 

de CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos materiais, a 

importância de 2.820,00 (dois mil e oitocentos e vinte Reais), nos termos 

requerido, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida e o faço, com resolução do mérito, 
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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 os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SALES DE PAULA (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)

 

Processo: 8011088-39.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por DANIELE 

SALES DE PAULA em desfavor de FIDC NPL I FUNDO, alegando que 

apesar de não possuir relação jurídica com a Requerida, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, uma vez que a negativação foi realizada pela 

empresa PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, que, conforme documentação 

juntada na contestação, são pessoas jurídicas distintas. Assim, Acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada suscitada na contestação. 

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com 

amparo no Art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DA GUIA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010604-24.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por RITA GUIA 

GOMES DE CAMPOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. 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 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. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual o autor 

contrata plano controle, confirmando dados pessoais, portanto, tenho que 

o débito da parte autora restou comprovado. 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. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011290-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo: 8011290-16.2016.8.11.0006 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, 

passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

C/C RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO RETROATIVO ajuizada por VALDECI 

PEDRO DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que 

é policial militar e foi transferido para inatividade em 21/07/2011. Narra que 

em 22/05/2014 requereu administrativamente a isenção do recolhimento do 

IRPF por ser portador de cardiopatia grave, sendo determinado pelo 

Estado perícia médica oficial que concluiu que a enfermidade apresentada 

pelo autor não faria parte do rol de doenças previstas na legislação. 

Entretanto, o autor discorda da decisão administrativa, pois, conforme 

documentação juntada aos autos, foi diagnosticado em 2012 com 

cardiopatia grave e tratado com angioplastia e implante de três stent. O 

Estado, citado, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 
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constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispõe a Súmula 598 

do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o 

reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o 

magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por 

outros meios de prova. Em que pese a fundamentação da decisão 

administrativa, observo que o autor juntou aos autos vários exames, 

atestados e laudos médicos, os quais demonstram a gravidade da 

enfermidade do autor. Dispõe o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 que: Art. 6º 

Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos 

por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma 

motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 

moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Dessa forma, observa-se que no caso em 

apreço restou evidente o direito à isenção e, consequentemente, deve ser 

reconhecido o direito à restituição do que foi pago indevidamente, Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) 

Declarar a inexistência da relação jurídica tributária; b) CONDENAR o 

Requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos 

indevidos desde 22.05.2014, incidindo juros de mora a partir do trânsito em 

julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do 

STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos 

da súmula nº 162/STJ, remetendo os autos à contadoria judicial para 

realização do cálculo. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA GRACILMA DE AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Proc. 8010424-08.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. A ação em tela deve ser extinta em 

razão de verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo vez que a autora faleceu na 

data de 10/04/2016, conforme informado pela Defensoria Pública Em 

sendo assim, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

IV CPC e art. 51, IV da Lei 9099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011156-57.2014.8.11.0006 Requerente: 

Top Motos Servicos E Comercio De Motos Ltda - ME Requerido: Wurth Do 

Brasil Pecas De Fixacao Ltda VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por TOP MOTOS 

SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME em desfavor de WURTH 

DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. Alega a autora que efetuou pedido 

com a reclamada, mas que no momento da entrega foi constatado que os 

produtos entregues não tinham relação com os produtos pedidos, e que 

por isso no mesmo instante em que chegou no estabelecimento da 

comercial da Reclamante, devolvido pela mesma empresa transportadora 

responsável pelo transporte dos produtos. Sustenta que mesmo com a 

devolução dos produtos, a requerida inseriu seu nome no cadastro dos 

devedores indevidamente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. 

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes 

agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica 

remota possibilidade, como no caso concreto, não satisfaz o julgador que 

necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na 

demonstração dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do 

princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser 

levada em consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação 

não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio 

lógico. Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo 

atribuído pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. Em que pese o presente caso não configurar relação de 

consumo, entendo ser impossível ao autor de cumprir o encargo de 

comprovar que recusou-se a receber os produtos em razão da 

divergência quanto ao pedido efetuado, uma vez que em caso de recusa o 

destinatário – o autor, no caso – não recebe da transportadora qualquer 

tipo de documento informando a recusa no recebimento e a devolução dos 

produtos. Considerando que se trata de prova negativa, não caberia ao 

autor provar que o produto foi não foi por ela recebido, mas sim, caberia à 

parte requerida comprovar o devido recebimento dos produtos pela parte 

autora, prova perfeitamente viável de ser obtida pela requerida. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE 

DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE 

MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica 

ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de 

prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo 

porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, 

demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria 

ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 

22/06/2010) Em sua peça defensiva, a requerida alegou que os produtos 

foram entregues e que por não ter ocorrido a objeção à venda, nos 

moldes da Lei de Duplicatas 5474/68, em seus artigos 7o. e 8o, ou ainda, 

no prazo estabelecido no Art.49 do CDC, e tampouco a devolução dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 92 de 655



itens, a Ré considerou a venda efetivada e frente ao não pagamento 

encaminhou o titulo para a Serasa, entretanto não trouxe aos autos 

comprovante de que os produtos foram recebidos pela parte autora. De 

acordo com o art. 6º da Lei nº. 9.099/95 tem-se que: O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece.” (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda: É entendimento 

assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (negritei). No caso dos 

autos, entendo que não restou comprovado a entrega dos produtos à 

autora, razão pela qual faz jus a reclamante à declaração de inexistência 

do débito, e a ilegitimidade da inscrição do nome do autor é medida que se 

impõe. 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, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO OAB - MT6554/A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001795-67.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por MARIA HELENA 

DA SILVA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, que 

requerendo 12 (doze) frascos do medicamento "Combigam (Tartarato de 

brimonidina 0,2% + Maleato de timolol 0,5%) - colírio", o que 

correspondente a período de 01 (um) anos, conforme solicitação e 

aconselhamento médico, no prazo de 10 (dez) dias, devendo arcar com 

todas as despesas. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia, solicitação de 

procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e resposta deste. 

A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. 

Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo 

segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não 

pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o 

escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. 

Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 
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496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ESMERALDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO OAB - MT6554/A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001795-67.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ESMERALDA DE 

OLIVEIRA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, que 

requerendo UTI Móvel para a requerente que se encontra internada na UTI 

do Hospital Regional e precisa ser encaminhada ao Eccor/HGU, na Capital. 

A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos 

pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a 

urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de 

pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos 

requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a preliminar de 

ausência de interesse de agir alegada pelo segundo requerido vejo que 

não merece prosperar, uma vez que não pode o ente público se esquivar 

de seu dever de assistência médica sob o escudo de hipossuficiência do 

município, isto é, limitação orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente 

preliminar. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada 

pelo segundo requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida 

e à saúde é um direito público subjetiva assegurada pela Constituição 

Federal a todos os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, 

uma vez que saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever 

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos 

com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON GUINTER ALBRECHT JAGNOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO/SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010362-02.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAYKON 

GUINTER ALBRECHT JAGNOW em desfavor de VIVO S.A, alegando que 

no mês 08 e 09/2014 teve seus documentos e cartões (bem como outros 

objetos) furtados, inclusive tendo registrado Boletim de Ocorrência e 

emitido e requerido alerta junto à CDL na época dos fatos. Ocorre que 

passou a receber cobranças da Requerida referente ao número (19) 

3457-5744 localizado no Estado de São Paulo, local em que nunca residiu, 

tampouco contratou tal número. 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. 

Observo que o contrato contra o qual o autor insurge é o mesmo objeto 

dos autos 8011737-38.2015.811.0006. 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 

litispendência. 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. Assim, uma vez 

demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois se 

verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer, com a consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINA MONTEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010414-61.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELINA MONTEIRO RODRIGUES em 

face do Município de Cáceres, alegando que em 07.01.2016 requereu 

administrativamente o afastamento remunerado para qualificação 

profissional no curso de pós-graduação em Mestrado em Educação, para 

o qual foi aprovada, pelo período de 24 meses, com início no final do mês 

de março/2016. Contudo, o pedido foi indeferido sob o argumento de 

contenção de gastos. O Município apresentou contestação suscitando 

questões orçamentárias, ausência de amparo legal, uma vez que o 

Município não possui regulamentação quanto à concessão de afastamento 

para a qualificação profissional, pois não possui Plano de 

Desenvolvimento dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal da 

Prefeitura de Cáceres e, em suma, o afastamento da autora não está de 

acordo com o interesse da administração. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

ato administrativo, nos casos de concessão da Licença para Qualificação 

Profissional, está adstrita aos preceitos de conveniência e oportunidade 

da Administração, e, em conformidade com o Princípio da Legalidade, 

devendo a concessão de vantagens funcionais ocorrer em observância e 

conformidade da lei. O §1º do artigo 37 da Lei Complementar 47/2003, 

condiciona o afastamento, entre outros requisitos, ao interesse escolar, 

autorização do prefeito, apreciação da unidade escolar e do órgão central 

com antecedência de 06 meses. Da mesma forma o artigo 115, XII, da Lei 

Complementar Municipal condiciona o afastamento ao interesse da 

administração. Como se percebe, não se trata de direito subjetivo do 

servidor, mas, ao contrário, de inescondível ato administrativo de caráter 

discricionário, sujeito à condição e termo, mormente porque implica em 

organização do quadro de servidores, escala, substituição e também de 

despesa pública. Nessa situação, não compete ao Poder Judiciário 

imiscuir-se na motivação do agente administrativo, mas, sim, ao exame da 

observância dos princípios da legalidade estrita, moralidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, não houve 

preenchimento das formalidades legais. Assim, não logrou a autora 

demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Administração 

Pública, a qual, inclusive, repito, detém a discricionariedade no deferimento 

da licença para qualificação profissional. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MACIEL (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-5500864).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MACIEL (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012666-71.2015.8.11.0006 Vistos etc., 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração 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. No caso, reconheço o erro material 

apontado pelo Embargante. Passa, pois, a sentença a ter a seguinte 

redação: “Projeto de Sentença Processo nº 8012666-71.2015.8.11.0006 

Requerente: Maria do Carmo Maciel Requerido: Oi S/A” No mais, 

permanece inalterada a r. sentença proferida. 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 em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAECIO NEVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010415-46.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LAECIO NEVES CARDOSO em face 

do Município de Cáceres, alegando que em 07.01.2016 requereu 

administrativamente o afastamento remunerado para qualificação 

profissional no curso de pós-graduação em Mestrado em Educação, para 

o qual foi aprovada, pelo período de 24 meses, com início no final do mês 

de março/2016. Contudo, o pedido foi indeferido, com recomendação para 

que o autor convertesse a licença-prêmio à que tem direito, em licença 

para capacitação. O Município apresentou contestação suscitando 

questões orçamentárias, ausência de amparo legal, uma vez que o 

Município não possui regulamentação quanto à concessão de afastamento 

para a qualificação profissional, pois não possui Plano de 

Desenvolvimento dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal da 

Prefeitura de Cáceres e, em suma, o afastamento da autora não está de 

acordo com o interesse da administração. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

ato administrativo, nos casos de concessão da Licença para Qualificação 

Profissional, está adstrita aos preceitos de conveniência e oportunidade 

da Administração, e, em conformidade com o Princípio da Legalidade, 

devendo a concessão de vantagens funcionais ocorrer em observância e 

conformidade da lei. O §1º do artigo 37 da Lei Complementar 47/2003, 

condiciona o afastamento, entre outros requisitos, ao interesse escolar, 

autorização do prefeito, apreciação da unidade escolar e do órgão central 

com antecedência de 06 meses. Da mesma forma o artigo 115, XII, da Lei 

Complementar Municipal condiciona o afastamento ao interesse da 

administração. Como se percebe, não se trata de direito subjetivo do 

servidor, mas, ao contrário, de inescondível ato administrativo de caráter 
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discricionário, sujeito à condição e termo, mormente porque implica em 

organização do quadro de servidores, escala, substituição e também de 

despesa pública. Nessa situação, não compete ao Poder Judiciário 

imiscuir-se na motivação do agente administrativo, mas, sim, ao exame da 

observância dos princípios da legalidade estrita, moralidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, não houve 

preenchimento das formalidades legais. Assim, não logrou a autora 

demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Administração 

Pública, a qual, inclusive, repito, detém a discricionariedade no deferimento 

da licença para qualificação profissional. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-83.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DE AGUILAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 0010538-28.2012.811.0005 Requerente: 

Antonio Marques de Aguilar Requerido: Import Express Comercial 

Importadora Ltda Tecnomania VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A requerida suscita preliminar de 

incompetência deste juízo para julgar a presente demanda, sob a 

argumentação de que a lide é complexa sendo necessária a realização de 

perícia. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível comprovar o defeito do produto, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Deixo 

de acolher a preliminar de prescrição, uma vez que na hipótese em liça, 

uma vez que consoante entendimento jurisprudencial pacificado, aplica-se 

o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, à reparação civil 

decorrente de defeito do produto: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO 

DO CONSUMIDOR - DEFEITO DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO - Tratando-se de pedido de 

indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de defeito do 

produto, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no 

artigo 27 do C.D.C. - Precedentes do E. S.T.J. e desta C. Câmara Julgadora 

- Agravo não provido. (TJSP, AI: 22633416020158260000 SP 

2263341-60.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de 

Julgamento: 17/02/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/02/2016) Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA, IMPEDIR O CADASTRAMENTO NO SPC e SERASA e AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIO 

MARQUES DE AGUILAR em desfavor de IMPORT EXPRESS COMERCIAL 

IMPORTADORA LTDA TECNOMANIA Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 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. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou 

que adquiriu uma câmera digital da requerida que apresentou defeitos, e 

após diversas tentativas de resolver o problema junto à requerida, esta 

requerida encaminhou formulário para que o autor pudesse encaminhar o 

produto para conserto. Após o retorno ao consumidor, o produto 

supostamente consertado apresentou os mesmos defeitos, e por isso, o 

autor entrou em contato com a requerida para reaver o dinheiro pago, para 

que seja substituído o produto defeituoso ou até mesmo encaminhado 

formulário para novo envio para conserto, mas a autora não obteve êxito 

em solucionar o problema. Diante de tantos transtornos, a autora requer a 

restituição do valor pago e indenização por danos morais. A requerida, em 

sua peça defensiva, afirma que o produto foi recebido pela assistência 

técnica e foi devidamente reparado. Alega que a todo momento atendeu as 

solicitações do autor, e que os fatos trazidos não caracterizam ato ilícito 

pela ré. Em sede de pedido contraposto, pugnou pelo pagamento do boleto 

no valor R$ 199,90 devidamente atualizado, posto que não pago pela 

autora. Em caso de defeito e vício do produto, a requerida somente se 

isentaria da responsabilidade se comprovar que o produto encontra-se em 

perfeitas condições de uso, ou que tenha solucionado o defeito do 

produto, o que não ocorreu. Analisando detidamente os autos, verifico a 

inexistência de dúvidas de que o produto encontra-se com defeito, 

gerando assim a impossibilidade de utilizá-lo conforme pretendia a parte 

autora, bem como, os transtornos causados à autora em decorrência 

dessa aquisição. Em que pese as alegações da requerida, verifica-se que 

a câmera apresentou defeitos que não guardam relação exclusiva ao uso 

regular, mas sim de evidente problema de fabricação ?o que foi 

reconhecido na própria contestação em fls. 18: ?FOI CONSTATADO QUE 

DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO DEFEITO APRESENTADO, O 

MAU FUNCIONAMENTO DO CONECTOR DO FLAT DO LCD TEVE COMO 

CAUSA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.?, demonstrando que o produto não foi 

entregue em perfeitas condições?, já que não se apresenta razoável 

apresentar problemas em curto período. Assim, não restando outra 

alternativa, a determinação de que as reclamadas restituam do valor pago 

pelo produto defeituoso, além da condenação em danos morais, posto que 

a situação enfrentada pela autora supera o mero aborrecimento, é medida 

que se impõe. 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. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que ?O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.? Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: ?O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece?. (JTA 121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). 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). Dessa forma, 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 
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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. Pelas razões acima 

expostas, indefiro o pedido contraposto. No que diz respeito à devolução 

do valor pago pelo produto, tenho que esta deve ser feito de forma 

simples e somente no que diz respeito às parcelas comprovadamente 

pagas, que totalizam o valor de R$ 999,50 (novecentos e noventa e nove 

reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada restitua à parte reclamante o valor de 

R$ 999,50 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, e CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a antecipação de tutela concedida em Evento nº 

04. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CHAVES PASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CHAVES PASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010237-34.2015.8.11.0006 Vistos etc., 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A embargante aduz 

que na sentença proferida não foi analisada a preliminar de prescrição. 

Passa, pois, a sentença a ter a seguinte redação: “[...] REJEITO ainda o 

pedido de conexão por se tratarem de contratos diversos, conforme se 

infere pelo extrato SCPC constante nos autos. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. [...]” Ante o exposto, acolho os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a omissão apontada pela embargante nos termos acima referidos, 

sem, entretanto, modificar os demais termos da sentença embargada. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos em correição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

Processo: 8011349-09.2013.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado por PRINCESA TURISMO 

LTDA, no qual alega ter sido a sentença omissa, ao passo que sua 

fundamentação difere do objeto em discussão na tese de defesa da 

Requerida. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011002-39.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011002-39.2014.8.11.0006 Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão não analisou o pedido de danos 

morais do autor. Ocorre que razão assiste ao Embargante. Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. 

sentença passando a ter a seguinte redação: “Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação 

Cível ajuizada por GILMAR ANTONIO DA SILVA em face de EUDES 

RODRIGUES DA COSTA, alegando que contratou o Requerido para 

construir um portão de ferro e instalá-lo em sua residência, pelo valor de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta Reais). No entanto, apesar de ter pago 

o valor adiantado de R$ 800,00 (oitocentos Reais), o Requerido não 

entregou o produto. O requerido devidamente citado conforme consta no 

evento 2613488, deixou de comparecer à audiencia, tornando-se, dessa 

forma, revel. É certo que o art. 20 da LJE dispõe 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. Assim, passo ao 
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julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do 

Código de Processo Civil. Entretanto, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pelos 

reclamantes, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora 

quanto ao ressarcimento do valor pago, uma vez que não houve pelo 

reclamado impugnação aos fatos narrados na inicial. Quanto ao pedido de 

danos morais, em que pese as razões apresentadas, entendo que não há 

como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. A espécie não revela qualquer situação excepcional que 

autorize reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do 

mero aborrecimento. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 800,00 (oitocentos REais), devidamente corrigido 

a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a 

partir da citação pelo índice INPC. “ Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RABELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/08/2017 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELY DA GUIA CUNHA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI PEREIRA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011527-84.2015.811.0005 Reclamante: 

Meiriely Da Guia Cunha Fernandes Reclamado: Nelci Pereira Garcia 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS em que a autora alega que efetuou contrato verbal 

com a requerida para locação de uma salão comercial pelo valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), ficando acertado que realizaria reparos 

no local e que o valor seria abatido no valor do aluguel, o que não teria 

ocorrido. Afirma ter ficado no imóvel de 18/04/12 à 18/04/2013, e ao sair 

deixou no local um ar-condicionado que estaria sendo retido pela 

requerida, sob a alegação de falta de pagamento do aluguel pelo tempo 

que o salão teria ficado fechado após a saída da autora. Em sua peça 

defensiva, a requerida reconhece o contrato verbal, firmado no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), entretanto afirma que a autora não 

realizou a integralidade dos reparos combinados, não pagou os aluguéis 

contratados – somente teria efetuado o pagamento fracionado de R$ 

530,00 (quinhentos e trinta reais) – e tampouco apresentou à Requerida 

as Notas Fiscais referentes aos materiais e mão-de-obra que teriam sido 

utilizados no imóvel. A requerida sustenta ainda que ao sair do imóvel em 

18/04/2013, a autora deixou o esposo e filho morando no local com água e 

luz cortados, e que em 18/04/2014, por não mais localizar a Reclamante 

decidiu-se pela abertura da porta do imóvel, providenciando a troca das 

chaves e fechadura, para que pudesse locá-lo a outra pessoa. Alega que 

a Reclamante, além da dívida dos aluguéis não pagos, deixou de efetuar o 

pagamento da água e luz referente às taxas mínimas dos meses de abril 

de 2013 a abril de 2014, cujas faturas foram pagas pela Contestante. A 

título de pedido contraposto, pugnou pelo pagamento de R$ 3.624,72 (três 

mil e seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), 

referente a alugueis e contas de água e luz não pagos pela autora. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 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, e especificando as provas que pretende produzir. É incontroverso 

nos autos que a locação oriunda de contrato verbal entre as partes existiu 

pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, que a parte 

autora efetivamente utilizou o local de 18/04/2012 a 18/04/2013, que houve 

pagamento pela autora de no mínimo R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) 

referente ao aluguel, e que o ar-condicionado que ainda se encontra no 

imóvel pertence à parte autora. Considerando que é inequívoco que o 

ar-condicionado pertence à autora e que ainda se encontra em posse da 

requerida, a devolução do ar-condicionado à parte autora é medida que se 

impõe. No que diz respeito ao ressarcimento do valor gasto com material 

de construção para reforma do imóvel, como prova documental a 

reclamante trouxe aos autos com a inicial notas referentes a despesas 

com matéria de construção, entretanto, apesar das alegações da autora, 

não há nos autos nenhuma prova que indique que tais materiais tenham 

sido efetivamente utilizados na reforma do imóvel locado. Poderia ter 

acostado fotos, arrolado testemunha, no entanto, nada veio aos autos. 

Nesses casos, cabe ao Autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu 

direito, isto é, deveria demonstrar que os materiais adquiridos foram 

efetivamente utilizados na reforma do imóvel locado, entretanto assim não 

o fez, o que torna impossível atribuir ao Requerido o dever de ressarcir o 

Requerente pelos valores gastos. Razão também não assiste à autora no 

pleito de indenização por danos morais, pois a situação enfrentada pela 

autora, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. 

Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em 

sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. No que 

tange ao pedido contraposto formulado pela requerida, entendo que deve 

ser parcialmente acolhido. A requerida pugnou pelo pagamento dos 

aluguéis atrasados, bem como pelo pagamento da água e luz referente às 

taxas mínimas dos meses de abril de 2013 a abril de 2014. Em que pese as 

afirmações da requerida de que o marido e filho da autora estariam 

ocupando o local após a saída da autora em 18/04/2013, não há 

comprovação nos autos de que tal fato tenha ocorrido com a anuência da 

autora, que afirma que seu ex-marido ficou no local pois tinha amizade 

com a proprietária e não por seu consentimento. Desse modo, o período a 

ser considerando como de responsabilidade da autora é de 18/04/2012 a 

18/04/2013, e posteriormente a esse período, a responsabilidade sobre 

aluguel e demais despesas cabe àquele que ocupou o imóvel, razão pela 
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qual indefiro o pedido de pagamento de aluguel e restituição do valor pago 

pela requerida das contas água e luz referente às taxas mínimas dos 

meses de abril de 2013 a abril de 2014. Sobre o aluguel tido como não 

quitado, mesmo em contratos verbais o ônus de comprovar a quitação é 

do devedor, e analisando os autos resta evidenciado que no presente 

caso a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o 

adimplemento da dívida, pois não há no processo nenhum recibo de 

pagamento de aluguel, e assim, entendo ser devido ao requerido o 

pagamento do aluguel no período de 18/04/2012 a 18/04/2013. 

Considerando o período de 12 meses em que a autora locou o imóvel, 

somaria o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), entretanto, 

conforme afirmado pela requerida, a autora efetuou o pagamento 

fracionado no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), o que deve 

ser descontado do montante devido. Sendo assim, descontando o valor 

pago autora, resta ainda devido pela reclamante à título de aluguel em 

atraso o valor de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais), valor que 

deve ser pago à requerida. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na peça e o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de DETERMINAR que a requerida efetue a devolução do 

ar-condicionado à parte autora, bem como ACOLHO parcialmente o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague o débito em aberto no 

valor de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais), acrescido de 

juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RABELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002395-88.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARELINA GOMES PEREIRA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/08/2017 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARELINA GOMES PEREIRA (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)

 

Proc. 1003230-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA CEBALHO (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/08/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA CEBALHO (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)

 

Proc. 1003024-28.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 
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exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-61.2016.8.11.0006

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)

 

Processos n. 8010899-61.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MIGUEL JOSE DE CARVALHO em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, alegando 

que não contratou o serviço com o Requerido, no entanto, foi 

surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução 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 análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Ademais, 

é de praxe a empresa reclamada não efetuar transferência da linha para 

nome de terceiros em caso de débitos no contrato. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a 

inexistência do débito e o dever de indenizar. O dano moral é patente, 

diante dos dissabores enfrentados pela parte autora em razão do protesto 

indevido. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de 

dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, uma vez que 

o simples fato da reclamada ter protestado INDEVIDAMENTE o nome do 

reclamante, 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: Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; CONDENAR 

a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim 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. Sentença publicada 

eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014504-25.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA PARDIM - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTAIR PERES MARTINS OAB - MT0010901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE 

TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO ABAIXO 

TRANSCRITO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do 

Processo: 8014504-25.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: MARIA PEREIRA 

PARDIM - ME EXECUTADO: LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - ME Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que mesmo intimado para pagar no prazo legal o Executado nada 

manifestou. Desse modo, intime-se o Exequente para apresentar cálculo 

atualizado e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014504-25.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA PARDIM - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTAIR PERES MARTINS OAB - MT0010901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE 

TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8014504-25.2010.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

LIMINAR. Compulsando detidamente os autos verifica-se que a Reclamante 

foi devidamente intimado (Id. nº 5814302), para apresentar cálculo 

atualizado e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento, contudo, quedou-se silente, deixando 

transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicada não mais 

lhe interessa. Desta feita, dessume-se do comando do artigo 485, inciso III, 

do CPC, que o comportamento da espécie enseja a extinção do processo. 

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012198-78.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES ARAUJO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012198-78.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES ARAUJO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012198-78.2013.811.0005 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Compulsando detidamente os autos verifica-se que a 

Reclamante foi devidamente intimado (Evento Id. nº 6072822), para indicar 

bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, 

contudo, quedou-se silente, deixando transparecer que a prestação 

jurisdicional que outrora vindicada não mais lhe interessa. Desta feita, 

dessume-se do comando do artigo 485, inciso III, do CPC, que o 

comportamento da espécie enseja a extinção do processo. Posto isso, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 1002736-17.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por JOAO BATISTA DA SILVA em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S/A, alegando que não contratou o serviço com o Requerido, 

no entanto, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Inicialmente, em razão da ausência de 

comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95 restou decretada a sua revelia e passo a decidir a causa, nos 

termos do art. 23 da mesma lei. É certo que o art. 20 da LJE dispõe 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”. Não 

menos certo, porém, é que, se além da revelia decorrente do não 

comparecimento a qualquer das audiências designadas, a Reclamada 

deixar de contestar a ação, incorre em confissão ficta quanto aos fatos 

alegados na inicial. 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 análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. 

O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte 

autora em razão do protesto indevido. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter 

protestado INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, 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: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; Oficiar, ao 

SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do 

Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela 

(s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias.; CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim 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 os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECIL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETERIA CREME MEL S.A (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011774-65.2015.8.11.0006 Requerente: 

Maria Luecil Ferreira Requerido: Sorveteria Creme Mel S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

DÉBITO CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARIA LUECIL FERREIRA em desfavor de SORVETERIA CREME MEL 

S.A A Lei nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve 

comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de 

extinção. No caso vertente, a parte autora outorgou procuração para fins 

de representa-la na audiência de conciliação, o que é vedado no sistema 

dos juizados, ante a necessidade de comparecimento pessoal da parte 

aos atos do processo, nos termos do já mencionado art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA 

FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 

9.099 /95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51 , INC. I , DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO PROVIDO.” 

(TJRS, Recurso Cível Nº 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado 

em 08/05/2013) Ante o exposto, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELE DIAS ESPINOZA (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)

 

Processos n. 1000105-66.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ANTONIELE DIAS ESPINOZA em desfavor de VIVO 

S.A., alegando que não contratou o serviço com o Requerido, no entanto, 

foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito realizado pelo Requerido. Diante das provas documentais e, 

sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao 

julgamento do processo. 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. 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 
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48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Ademais, a reclamada não aportou aos autos nenhum 

documento comprovando a contratação do serviço. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização 

por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” È certo que a parte autora possui 

outra negativação preexistente. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011994-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER LUIZ MARTINS (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: 8011994-29.2016.8.11.0006 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e proposta por ELIEZER LUIZ MARTINS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter contratado com 

a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. A 

parte Requerida juntou aos autos o referido contrato que alega ter sido 

assinado pela parte autora, ao passo que a mesma nega ter realizado o 

referido contrato. Para aferir se a assinatura lançada no contrato é 

verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, 

como tal prova não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos 

Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja 

a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em que será 

oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 

recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-33.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N S COMERCIO DE PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8011080-33.2014.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004591-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ANDERSON CHAVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004591-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JONNY ANDERSON CHAVES 

DUARTE REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Trata-se de 

Reclamação Cível com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Jonny 

Anderson Chaves Duarte em face de Magazine Luiza S/A, requerendo 

antecipação de tutela com o fito de que seja determinado a Requerido que 

retire o nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre 

que, em consulta ao sistema PJE, constatei a existência do processo n. 

1003987-36.2017.8.11.0006, distribuído na data de 28 de junho de 2017, 

tendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos. 

Assim, induvidosamente resta demonstrada que se trata de ações 

idênticas, evidente repetição, a teor do que estabelece o artigo 337, § 2.º, 

do Código de Processo Civil. Portanto, verifica-se a impossibilidade de 

recebimento da inicial, devendo o feito ser extinto. Diante do exposto, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 103 de 655



por tudo mais que dos autos consta, DECIDO JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 285, V, 

do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE SOUZA FLORENCIO (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE SOUZA FLORENCIO (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011396-12.2015.8.11.0006 REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE SOUZA 

FLORENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A. no qual se insurge contra 

a sentença proferida nos autos. Em síntese, o Embargante alega que a 

sentença ora embargada deixou de fundamentar a existência do dano 

moral, requerendo efeito infringente na decisão do presente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Doutra ponta, considerando que houve 

deposito espontâneo de valor, intime-se o Requerente para que manifeste 

quanto a satisfação ou não do débito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012002-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DE PAULA OLIVEIRA (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: 8012002-06.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS 

MORAIS proposta por FAUSTINO DE PAULA OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que embora não tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

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. O autor requereu a declaração de incompetência do Juizado 

Especial pela necessidade de perícia grafotécnica e consequente extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Cediço que o art. 370, do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. No presente caso, é patente a semelhança das 

assinaturas do contrato comparada à da procuração juntada na inicial. 

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. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, tenho que o débito da parte autora 

restou comprovado. 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. 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. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto a fim de 

condenar a parte autora a quitar o débito junto à requerida. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012204-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012204-80.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VITORINA PEREIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que ensejou na inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

cédito. 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 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 Requerido trouxe aos autos contrato assinado pela 

parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado. 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. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003737-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo 1003737-37.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANDERCLAN GONÇALVES BORBA em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, alegando que não reconhece o débito com o Requerido 

que ensejou a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. Acolho o pedido de retificação do polo passivo nos termos 

requerido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste 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, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido aduz legitimidade da cobrança, no entanto, não trouxe aos 

autos contrato do cartão de crédito ou de abertura de conta bancária 

vinculada ao mesmo assinado pelo autor. Ademais, o endereço que 

consta nas faturas apresentadas pelo Requerido diferem do comprovante 

de residência do autor. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 
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da negativação foi 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. 

Todavia, conforme consulta ao PJE em nome da autora, verifico que há 

outras ações de negativações discutidas judicialmente. Assim, conforme 

entendimento jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições, evitando-se o 

enriquecimento indevido do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) 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. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011663-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANGELI CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ0115460A 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011663-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANGELI CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ0115460A 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011663-18.2014.8.11.0006 REQUERENTE: KELLY ANGELI CARDOSO 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A. no qual se insurge contra 

a sentença proferida nos autos. Em síntese, o Embargante alega que a 

sentença ora embargada deixou de fundamentar a existência do dano 

moral, requerendo efeito infringente na decisão do presente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011469-18.2014.8.11.0006 REQUERENTE: SANDRA COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A. no qual se insurge contra 

a sentença proferida nos autos. Em síntese, o Embargante alega que a 

sentença ora embargada deixou de fundamentar a existência do dano 

moral, requerendo efeito infringente na decisão do presente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Doutra ponta, considerando que houve 

deposito espontâneo de valor, intime-se o Requerente para que manifeste 

quanto a satisfação ou não do débito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R.SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010608-32.2014.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE MARCIO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A. no qual se insurge contra 

a sentença proferida nos autos. Em síntese, o Embargante alega que a 

sentença ora embargada deixou de fundamentar a existência do dano 

moral, requerendo efeito infringente na decisão do presente. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Doutra ponta, consta nos autos a 

interposição de recurso inominado apresentado pelo Requerente, contudo, 

não comprovou o preparo, nem apresentou qualquer documento que 

comprove sua hipossuficiência. Assim, para análise do pedido de 

gratuidade, deve o Recorrente apresentar declaração de hipossuficiência 

ou qualquer outro documento que comprove sua impossibilidade financeira 

frente as taxas do recurso ou comprovar o preparo, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), sob pena de ser declarado deserto. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10974668), 

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: 8012407-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYR CLIMACO DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10615594), 

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: 8010593-63.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010593-63.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi contraditória, pois, 

tomou por diretriz o entendimento do STJ fixado em Recurso Repetitivo, no 

qual, considera válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente 

informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque 

do valor da comissão de corretagem, entretanto, julgou improcedente a 

demanda. Entende que a contradição está demonstrada ao passo que no 

contrato entabulado entre as partes não ficou acordado o valor de 

comissão de corretagem, sendo o autor obrigado a tal pagamento após a 

celebração do mesmo. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico 

que os embargos de declaração não constituem via processual adequada 

para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos 

errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Como bem 

observado na r. sentença, há no contrato juntado no ID 2598759, cláusula 

11.11 há previsão de pagamento da comissão de corretagem pelo 

adquirente. Ademais, o autor juntou recibo no ID 2598761 referente ao 

pagamento desta, o qual foi assinado na mesma data da celebração do 

contrato, não havendo o que se falar que não houve previa estipulação de 

valores. Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 
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mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10884407), 

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: 1002648-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/05/2017 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003224-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SENABIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2017 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

Processo: 1002648-76.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por WILLER SANTANA DA CONCEIÇÃO em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, 

alegando que embora não tenha contratado com o Requerido, este inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo 

julgamento antecipado da lide. 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 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste 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, caberia ao Requerido 

comprovar a existência da relação jurídica e consequente restrição. No 

entanto, o Requerido não trouxe aos autos prova de que o autor contratou 

o serviço da Caixa Econômica que ocasionou a anotação. Temos que a 

conduta do Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração do Requerido, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado aos Reclamados, que 

poderiam ter solucionado a lide 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual 

o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 
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mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR A INEXISTENCIA DO DÉBITO e 

CONDENAR o reclamado, a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim 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 os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003224-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SENABIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003224-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003945-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/09/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003945-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003945-84.2017.8.11.0006 Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003215-73.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012039-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012039-33.2016.8.11.0006 Requerente: 

Veronilia Pereira Da Silva Requerido: Claro TV VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro restritivo de crédito indevidamente. Não 

havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou até mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata 

os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de TV por assinatura 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TV A CABO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA 

NA CONFERÊNCIA DOS DADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS NO 

MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. A ASSINATURA CONSTANTE NA ORDEM 

DE SERVIÇO VISIVELMENTE NÃO É DA AUTORA. A ALEGAÇÃO DA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

REQUERIDA. RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER 

TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. DEBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO E FIXADO EM R$ 6.000,00 DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO 

PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 71004860482, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

29/08/2014) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do 

serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe 

incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 
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único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003028-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003028-02.2016.2016.8.11.0006 

Requerente: Jose Marcio Alves De Souza Requerido: Vivo S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. 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, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RAMOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RAMOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1002397-58.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003651-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003651-66.2016.8.11.0006 Promovente: 

Maria Auxiliadora Da Silva Rodrigues Promovida: Banco Bradescard S/A 

VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito 

indevidamente no cadastro de devedores pela requerida. 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 razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 
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tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001854-55.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/08/2017 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-68.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERIS PEIXOTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO SA (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011067-68.2013.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por NERIS 

PEIXOTO PIRES em desfavor de VIVO S/A, alegando que embora não 

tenha contratado com a Requerida, esta forneceu serviço diverso do 

contratado pela autora. 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 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. Não há provas suficientes nos 

autos para análise da demanda, uma vez que a falha na prestação de 

serviço nos moldes relatados pelo reclamante, não restou devidamente 

comprovada que fora cometida pela empresa reclamada. O autor não 

apontou a culpa que da reclamada na contratação do serviço, a exemplo. 

Ademais, tenho que não houve prejuízo algum ao autor, seja material ou 

moral, decorrente de ato da reclamada. Assim, não vislumbro conduta 

ilícita da Requerida a ensejar reparação indenizatória. Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 
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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. Sentença publicada 

eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILE JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003026-32.2016.8.11.0006 Requerente: 

Joilson Sile Justiniano Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito 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. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003217-43.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL THIAGO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003184-87.2016.8.11.0006 Requerente: 

Josiel Thiago Do Valle Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006315-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/02/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 11020181). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003756-43.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5581571), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALMEIDA GONCALVES OAB - MT0009174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011510-82.2014.8.11.0006 Vistos etc. O requerido apresentou 

embargos à execução, alegando que a r. decisões que arbitrou os 

honorários ao Embargado, que atuou como “advogado dativo”, não se 

constituem títulos executivos judiciais A exequente impugnou 

argumentando que no caso dos autos, a prestação do serviço de 

defensor dativo, pelo Embargado, e os honorários judicialmente arbitrados, 

estão regularmente atestados nas certidões de crédito (com “Selo de 

Autenticidade” do TJMT). Com razão a parte exequente, pois o advogado 

dativo, por força da lei, da jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o 

inalienável direito aos honorários, cuja essência corporifica-se no título 

judicial que não é senão a decisão que os arbitra. Outrossim, fato 

incontroverso corporificado em título judicial que outra coisa não é senão a 

expressão da sentença que arbitrou os honorários advocatícios pelos 

serviços prestados pelo exequente, o que fora devidamente juntado aos 

autos. Diante exposto, não tendo que se falar em excesso à execução, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do Executado, deduzida em sede de 

embargos à execução. Requisite-se o pagamento na forma prevista no 

artigo 535, §3º, inciso I do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-78.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003786-78.2016.8.11.0006 Promovente: 

Wanderson De Arruda Costa Promovida: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO CHARLHO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010680-82.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 2662694), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 
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da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007216-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON APARECIDO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010524-60.2016.8.11.0006 Requerente: 

Everson Aparecido Da Silva Sales 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 DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. 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. Primeiramente acolho a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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 

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. Por fim, indefiro o pedido contraposto pois no caso dos 

autos é patente a falta de liquidez do pedido formulado de forma genérica, 

o que é expressamente vedado, de modo a se evitar a prolação de 

sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099 /95). 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002622-78.2016.8.11.0006 Promovente: 

Heverton Luiz Dos Santos Promovida: Losango Promocoes De Vendas 

Ltda. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Defiro o pedido de retificação do polo 

passivo. Promova a Senhora Gestora a alteração, conforme requerido na 

contestação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a 

autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de 

devedores pela requerida. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 118 de 655



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 preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010682-52.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 2662647), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 
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da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010626-82.2016.8.11.0006 Requerente: 

Lucinete Santana Fernandes De Campos Requerido: Vivo S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa 

arguida pelo requerido e determino a correção do valor da causa, por 

verificar que o montante atribuído pelo autor não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, e a existência da relação jurídica ora 

contestada. A presunção é de que a empresa que possui sistema 

eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a identidade de 

seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da contratação, posto 

que a tela do sistema de controle interno é documento que, pela sua 

unilateralidade, não serve como prova de contratação. Nestas 

circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 
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da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito 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. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão 

definitiva do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DIEGO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003762-50.2016.8.11.0006 Requerente: 

Murilo Diego De Paiva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. 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. REJEITO ainda a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela requerida, porquanto a peça ajuizada preenche os requisitos 

de validade e bem identifica a pretensão da parte autora. 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, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 
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NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CEBALHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002814-11.2016.8.11.0006 Requerente: 

Joaquim Cebalho Fernandes Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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 
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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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003735-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003735-67.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5496444), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007247-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003632-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003632-60.2016.8.11.0006 Requerente: 

Eliane Alves De Oliveira Santos Requerido: Banco Bradescard S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Defiro o pedido de retificação do polo 

passivo. Promova a Senhora Gestora a alteração, conforme requerido na 

contestação. 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. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Não 

havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
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DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVARENGA DE CAMPOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011509-29.2016.8.11.0006 Requerente: 

Robson Alvarenga De Campos Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Primeiramente 

acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e 

determino a correção do valor da causa, por verificar que o montante 

atribuído pelo autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, é 

dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio 

eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, e a existência da relação jurídica ora 

contestada. A presunção é de que a empresa que possui sistema 

eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a identidade de 

seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da contratação, posto 

que a tela do sistema de controle interno é documento que, pela sua 

unilateralidade, não serve como prova de contratação. Nestas 

circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 
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de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito 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. 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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão 

definitiva do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003153-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003153-67.2016.8.11.0006 Requerente: 

Odair Das Neves Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. 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, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 
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para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AMELIA LOMBARDI (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010973-18.2016.8.11.0006 Requerente: 

Regina Amelia Lombardi 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. Primeiramente acolho a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no 

presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização 

por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da 

parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. REJEITO o pedido de incidente de 

falsidade da assinatura na procuração, posto que entendo desnecessário 

a perícia grafotécnica no citado documento. Cediço que o art. 370, do 

Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

extrema semelhança das assinaturas, independentemente da realização 

de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. REJEITO o pleito 

da requerida de intimar a autora para trazer aos autos comprovante de 

residência em seu nome, posto que o comprovante de endereço juntado 

pela parte autora está em seu nome. REJEITO o pedido 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 
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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 no Termo de Audiência, 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) Por fim, 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

requerida o valor de R$ 535,60 (quinhentos e trinta e seis reais e sessenta 

centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague o débito em aberto no valor de R$ 535,60 (quinhentos e trinta e seis 

reais e sessenta centavos), acrescido de juros e corrigida 

monetariamente a partir do vencimento da fatura. 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. Ante os 

indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que 

remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as 

providências cabíveis. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003288-79.2016.8.11.0006 Requerente: 

Antonio Manoel Dias Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. 

Nota-se que a reclamada não compareceu à sessão de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. De outro lado, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade 

pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela 

regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela 

parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 127 de 655



NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003182-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003182-20.2016.8.11.0006 Requerente: 

Stefani Ferreira Barros Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A requerida em 

sua contestação pugnou pela extinção do feito em razão de necessidade 

de perícia grafotécnica, entretanto, sequer juntou aos autos os contratos 

que teriam que ser submetidos à perícia, razão pela qual rejeito a 

preliminar arguida pelo requerido. Não havendo mais preliminares, passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 
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que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/08/2017 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003575-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VANDIR DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003575-42.2016.8.11.0006 Requerente: 

Pedro Vandir Da Silva Batista Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Não havendo mais preliminares, 

passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, e a existência da relação jurídica ora 

contestada. A presunção é de que a empresa que possui sistema 

eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a identidade de 

seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da contratação, posto 

que a tela do sistema de controle interno é documento que, pela sua 

unilateralidade, não serve como prova de contratação. Nestas 

circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito 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. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003227-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003686-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUMIR 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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003686-26.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jose Claumir De Souza Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002889-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINE SILVA ORMOND (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2017 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JURRUPI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003625-68.2016.8.11.0006 Requerente: 

Fernando Jurrupi Soares Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. 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 de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 
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conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pedido 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 

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. Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague à requerida o valor de R$ 259,55 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague o débito em aberto no 

valor de R$ 259,55 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos), acrescido de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002889-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINE SILVA ORMOND (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)

 

Proc. 1002889-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007249-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISSAO LINCOLN SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003004-71.2016.8.11.0006 Requerente: 

Issao Lincoln Silva De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Nota-se que a reclamada não compareceu à 

sessão de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. De outro 

lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que 

a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa premissa, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 132 de 655



aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007251-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011505-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011505-89.2016.8.11.0006 Requerente: 
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Raimundo Francisco De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Não havendo 

mais preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-85.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GONCALVES FRAGA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010501-85.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO BRADESCO 
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S.A., no qual alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. 

Ademais, a alegação de erro material no número do processo não é razão 

para interposição de embargos declaratórios, sabendo-se que erro 

material simples como o presente caso pode ser corrigido de ofício. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Em que pese à existência de embargos de declaração 

aportado pela parte autora no ID n.º 8104327, verifico que se trata apenas 

de erro material, podendo ser retificado até mesmo de ofício. Sendo assim, 

onde consta n. º nº 8010890-36.2015.811.0006, na verdade, deve constar 

nº 8010501-85.2014.811.0006. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DE SOUZA (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010844-13.2016.8.11.0006 Requerente: 

Andre Lima De Souza Requerido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 

479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos 

causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, 

pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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 
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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) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003544-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRDE SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003544-22.2016.8.11.0006 Requerente: 

Izairde Souza Moreira De Oliveira Requerido: Banco Itaucard S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

SÚMULA N. 479, STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. 

NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. 

EXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de compra e venda de veículos 

intermediados por instituições financeiras, é dever da empresa fiscalizar a 

regularidade do negócio, com a devida conferência da documentação 

pessoal do adquirente e a necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão 

de crédito a terceiro que se utiliza do sistema financeiro para obter 

vantagem indevida através da utilização fraudulenta de dados pessoais do 

consumidor é ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição 

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência 

de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para 

afastar a sua responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem 

ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a 

repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 

20140111882482, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/12/2015 . Pág.: 183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

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 
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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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002378-52.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de 

Audiência (Evento Id. nº 9437995), e não consta nos autos qualquer 

justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002492-88.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sebastiao Messias 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 DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. 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 

manifestação após a contestação, a parte autora pugnou pela de extinção 

do feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o 

art. 370, do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para 

decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, 

afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não 

provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a extrema semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. 

Não havendo 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 

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. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 137 de 655



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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCY DA SILVA CARLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010187-71.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marilucy Da Silva Carlino Requerido: Embratel TVSAT Telecomunicações 

S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Defiro o pedido de retificação do polo 

passivo. Promova a Senhora Gestora a alteração, conforme requerido na 

contestação. 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. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de TV por 

assinatura responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TV A CABO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA 

NA CONFERÊNCIA DOS DADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS NO 

MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. A ASSINATURA CONSTANTE NA ORDEM 

DE SERVIÇO VISIVELMENTE NÃO É DA AUTORA. A ALEGAÇÃO DA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA 

REQUERIDA. RISCO DO PRÓPRIO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER 

TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. DEBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO E FIXADO EM R$ 6.000,00 DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO 

PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível Nº 71004860482, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

29/08/2014) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do 

serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe 

incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 138 de 655



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) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013058-50.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Processo: 8013058-50.2011.8.11.0006 Vistos etc., O Executado no ID 

5848804 informa a satisfação da obrigação. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, homologo por 

sentença o acordo realizado entre as partes e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007272-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003219-47.2016.8.11.0006 Requerente: 

Manoel De Oliveira Ramos Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. 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. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste 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, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

existência da relação jurídica ora contestada. A presunção é de que a 

empresa que possui sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de 

assegurar a identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da 

prova da contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio 

em que a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não 

o fez. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços 

de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 
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PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Pelas razões acima 

apostas, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011507-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011507-59.2016.8.11.0006 Requerente: 

Raimundo Francisco De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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 
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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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELY JUSTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003145-90.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5021550), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011506-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011506-74.2016.8.11.0006 Requerente: 

Raimundo Francisco De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Em sede de 

preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. 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 
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de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da 

parte autora do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui 

discutido. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, 

defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à 

OAB/MT para as providências cabíveis. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003171-88.2016.8.11.0006 Requerente: 

Suzi Candia Frutuoso Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 
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nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. 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. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi 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$ 8.000,00 (oito 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. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão 

definitiva do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001995-74.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SANTA TEREZA SILVEIRA DE SOUZA em desfavor de TIM 

CELULAR, alegando que em 2013 contratou o serviço de telefonia da 

Requerida, entretanto, solicitou o cancelamento em novembro/2015. 

Ocorre que em dezembro recebeu fatura de cobrança da Requerida, 

razão pela qual compareceu na loja desta e requereu novamente o 

cancelamento, todavia, a Requerida continuou a gerar cobranças. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 
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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 análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste 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, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. É 

incontroverso que a autora requereu o cancelamento dos serviços da 

Requerida. A Reclamada alega que a fatura vencida em novembro/2015 

que foi paga em março/2016 e, por esta razão, houve desbloqueio da linha 

telefônica. É evidente a falha na prestação de serviço no presente caso. 

A autora realizou o segundo pedido de cancelamento na loja física, 

portanto, não procedem as alegações da Requerida de que não tenha 

terminado o procedimento. Nesse passo, verifica-se que a falha na 

prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após o 

cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o consumidor 

continue a ser cobrado. 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 (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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Declarar a 

inexistência dos débitos gerados após novembro/2015; b) Condenar, a 

título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 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 os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVALDO MANOEL DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003112-03.2016.8.11.0006 Requerente: 

Rosevaldo Manoel De Souza Ribeiro Requerido: Banco Bradesco S/A 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente por débito que desconhece. INDEFIRO o pedido da 

reclamada que pugnou pela designação de audiência de instrução, no 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 
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pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BONZE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002369-90.2016.8.11.0006 Promovente: 

Zelia Bonze Do Nascimento Promovida: Banco Bradesco Cartões S/A 

VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR em que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no 

cadastro de devedores pela requerida. 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 razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 
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ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007253-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011742-26.2016.8.11.0006 Requerente: 

Devail Da Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. 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 preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste 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 
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CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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. Por 

fim, rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância 

de má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002006-06.2016.8.11.0006 Requerente: 

Miguel Ferreira Da Cruz Requerido: Claro S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente. Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até 

mesmo áudio em que a autora inequivocamente contrata os serviços da 

requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 
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conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002373-30.2016.8.11.0006 Requerente: 

Valdenir Machado Santos Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002728-40.2016.8.11.0006 Promovente: 

Lorraine Da Silva Moura Promovida: Banco Itaucard S/A VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em 

que a autora alega que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro 

de devedores pela requerida. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 
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assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da mesma, ou áudio onde fica evidente a contratação dos serviços da 

requerida pela parte autora. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 

tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da inscrição do 

nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente que, no 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. 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, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a inscrição 

indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, 

por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova 

dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. O 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – 

MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e Desprovido. Nas ações 

declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 

A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito 

à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque 

neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00016598920138110007 122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão 

da negativação foi 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, determinando a exclusão do nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Projeto de sentença Processo: 8011670-73.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes no evento 4620559, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012693-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETTERSON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de sentença Processo: 8012693-54.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes no ID 9267057, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8010808-68.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL c/c pedido de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

E MORAIS c/c pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta 

por JOAO SILVESTRE DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A., alegando que em 29/07/2010, o autor firmou com o Requerido um 

contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 4.623,32, a serem 

pagos em 60 parcelas, com encerramento em 29/06/2015. No entanto, 

após a data de encerramento do contrato de empréstimo consignado, os 

descontos do valor da parcela continuaram. 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 análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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. 

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que O AUTOR 

EFETIVAMENTE realizou contrato, o que não fez, criando em seu desfavor 

a responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se 

a alegar que a data do empréstimo se deu no ano de 2012 e não em 2010 

como informado pelo autor. No entanto, não fez prova da alegação com 

qualquer meio de prova. Assim, tendo a autora alegado a quitação do 

empréstimo e a ré não provado a anuência da autora, opino procedente o 

pedido da autora. O autor não pode ser prejudicado pela má administração 

da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com os descontos indevidos por débito já quitado, indenização por dano 

moral é medida que se impõe. 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. 

Ademais, verifico que os descontos realizados em data posterior a 

quitação do débito é indevido, devendo o mesmo ser restituído em dobro. 

Sendo a data da quitação 29.06.2015 e a liminar concedida para cessação 

imediata dos descontos na data de 24.06.2016, verifico que foram 

realizados descontos indevidos 01 (um) ano no beneficio do autor. Assim, 

o valor a restituir é R$ 1.817,52 (um mil reais oitocentos e dezessete reais 

e cinquenta e dois centavos). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte reclamada do CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; CONDENAR 

o Requerido a RESTITUIR o valor de R$ 1.817,52 (um mil reais oitocentos e 

dezessete reais e cinquenta e dois centavos), valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. e assim 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. Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto 
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o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012805-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANNYRELY EVELYN MAGALHAES DE MATOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010861-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS PIRES (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010861-49.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI S proposta por CLEIA DIAS BARREIRO 

em desfavor de VIVO S.A., alegando que apesar de não ter contratado os 

serviços da Requerida, foi surpreendida pela inserção de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito pela mesma. Diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao 

julgamento do processo. 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. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não apresentou contestação no prazo 

legal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

que pese os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, é 

certo que a parte possui outras negativações preexistentes. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011125-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUVERCI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011125-66.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

ajuizada por LUVERCI PEREIRA DA SILVA em face de OI S.A, alegando 

que a parte Autora alega em apertada síntese, ter contratado os serviços 

de telefone fixo, e internet da empresa OI, no entanto, afirma que após 

alguns meses a empresa informou que os serviços de Internet não 

funcionam na localidade da residência da parte autora. Alega, ainda, que 

solicitou os serviços com a empresa reclamada apenas para utilização da 

internet. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, sendo desnecessária a fase instrutória. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o serviço foi estabelecido após o 

pagamento, o que não o fez. No mérito afirma que a empresa Ré não 

cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização, pois esta somente se 

ateve a cobrar por serviços devidamente contratados e disponibilizados à 

utilização da autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Ademais, a empresa reclamada comercializou um serviço para a 

reclamante que não possuía, bem como vindo a informar a mesma que não 

seria possível a instalação lapso de tempo superior ao tolerável. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos referente ao ano de 2015 é medida 

que se impõe. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para: a) Declarar, inexistência de débitos referente a abril a junho do 

ano de 2015; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011102-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 8011102-23.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI S proposta por GILMAR FRANCISCO 

STAFFORTI em desfavor de CLARO S.A, alegando que apesar de não ter 

contratado os serviços da Requerida, foi surpreendida pela inserção de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito pela mesma. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. Rejeito a preliminar de 

prescrição arguida por aplicar ao presente caso o prazo prescricional de 

05 anos previsto no CDC. 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. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em que pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação que as demais negativações estão sendo discutidas, 

verifico que nem todas estão, é certo que a parte possui outras 

negativações preexistentes e não discutidas judicialmente. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Projeto de sentença Processo: 8012169-57.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes no ID 2742779, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011063-26.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

AGNALDA OLIVEIRA DA PAIXAO em desfavor da empresa reclamada, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. A requerida alega preliminar de incidente de falsidade da 

assinatura da procuração - necessidade de perícia grafotécnica, no 

entanto, não verifico indicio de ocorrência de falsidade, bem como diverso 

do afirmado pela reclamada, a olho nu, as assinaturas do reclamante são 

compatíveis. Assim, infundado de justificativa, rejeito a presente preliminar. 

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 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. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes, método probatório suficiente 
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para ilidir dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. 

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. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011146-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 n. 8011146-42.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI S proposta por LAURO DO ROSARIO 

em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, alegando 

que apesar de não ter contratado os serviços da Requerida, foi 

surpreendida pela inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito 

pela mesma. Diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações 

das partes constantes dos autos, passo ao julgamento do processo. 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. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em que pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação, é certo que a parte possui outras negativações 

preexistentes. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON KEVIN DA CUNHA CAETANO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002647-91.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALLYSON KEVIN DA CUNHA 

CAETANO DE ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 

determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 

51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência do autor, 

como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, cabível 

apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, 

art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com instrumento de mandato 

com poderes para transigir, isso porque a mencionada legislação prima 

pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. 

Eis a lição jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento 

do autor na audiência designada implica na extinção do processo, na 

forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da 

Terceira Turma do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

da Capital, votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 8011204-45.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI S proposta por ROSIMEIRE DE JESUS 

ARAUJO em desfavor de VIVO S.A., alegando que apesar de não ter 

contratado os serviços da Requerida, foi surpreendida pela inserção de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito pela mesma. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. A requerida alega 

preliminarmente inépcia da inicial por ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, no entanto, rejeito a presente 

preliminar vez que são requisitos essenciais da inicial a simples indicação 

da residência, bem como os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Consequentemente, o comprovante de residência do autor não é 

documento indispensável ao julgamento da respectiva ação indenizatória. 

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. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em que pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação, é certo que a parte possui outras negativações 

preexistentes. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011850-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BACA (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)

 

Processo: 8011850-55.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por ROSA 

BACA em desfavor da empresa reclamada, alegando que embora não 

tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. 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 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. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. 

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. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA MARQUES MENACHO (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)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)
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Processos 8011372-47.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por KARINA CRISTINA MARQUES MENACHO em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, alegando 

que não contratou o serviço com o Requerido, no entanto, foi 

surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste 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, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a inexistência do débito e o dever de indenizar. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte autora em razão do 

protesto indevido. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, 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. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide 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$ 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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de OFICIAR, ao 

SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do 

Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela 

(s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias; DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim 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. 

Sentença publica eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOAQUIM DIAS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011188-91.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

NELSON JOAQUIM DIAS em desfavor da empresa reclamada, alegando 

que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. 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. Ocorre que o Requerido apresentou 

histórico de pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. 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 
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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. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença publicada eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002478-07.2016.8.11.0006 REQUERENTE: RUTE DA SILVA REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELISANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004105-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDUARDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO EGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004105-12.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS EDUARDO RIBEIRO 

REQUERIDO: JULIANO EGUES CARDOSO Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as 

partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO CARLOS STEFANELLO 34026908100 (REQUERENTE)

VALDINHO CARLOS STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BOSCHI MELO OAB - SP312160 (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO CARLOS STEFANELLO 34026908100 (REQUERENTE)

VALDINHO CARLOS STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BOSCHI MELO OAB - SP312160 (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007254-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004621-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SEBASTIAO DE BARROS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10733541), 

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: 1007273-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA PIRES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-30.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PAULO PEREIRA MOTA (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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011852-30.2013.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado, sendo requerido a levantamento por 

parte do Exequente. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser 

extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Proceda-se ao necessário 

para o levantamento dos valores depositados nos autos ao Exequente, 

observando os dados informados pelo patrono do Autor. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012124-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (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 ALVARÁ RETRO JUNTADO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797

 Vistos etc;

Aportou aos autos petição da defesa renunciando ao mandato do réu 

WELISSON ANTONIO SALES SANTOS.

 Dessa forma, determino que seja feita a intimação pessoal do denunciado 

WELISSON ANTONIO SALES SANTOS para querendo constituir novo 

patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o d. causídico ou dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para se manifestar nos termos do Artigo 422 do CPP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 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

 .. :Assiste razão o órgão Ministerial.Denote-se que, conforme 

demonstrado nos autos, o réu encontra-se encarcerada por ordem de 

decreto preventivo, lastreado na necessidade de assegurar a aplicação 

da lei penal, bem como em necessidade de garantia da ordem pública, e 

comprovada materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que 

recaem sobre sua pessoa.A decisão que o requerente deseja ser 

revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 312, 

do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em 

revogação da preventiva, vez que se trata de crime de tráfico de 

entorpecentes e associação ao tráfico. Assim, pode-se observar que o 

denunciado é reincidente específico no crime ora em questão além de 

possuir outra condenação. Tal fato, autoriza, em fundamento de garantia 

da ordem pública, a decretação da prisão do réu e o indeferimento do 

presente pedido de revogação da preventiva, mormente considerando o 

seu modus operandi. Ademais, há que se ressaltar que a comprovada 

materialidade delitiva, e a presença de indícios suficientes de autoria, 

também devem ser considerados no decreto cautelar de restrição da 

liberdade do réu, os quais, conforme salientado na decisão que decretou a 

prisão preventiva, estão presentes no caso dos autos. Ad 

argumentandum, a pena máxima cominada ao crime pelo qual o réu 

responde, autoriza o decreto prisional cautelar, nos termos do art. 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal.Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA formulado pela defesa de ROGER ALVES 

VEIGA, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva, pelos 

seus próprios fundamentos, bem como em observância a necessidade de 

manutenção da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal, 

nos termos do art. 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo 
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Penal.No mais, aguarde-se a audiência já designada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227178 Nr: 12307-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON PEREIRA RAMOS, ELI PIRES 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 07 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 14H:10MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Vistos etc; I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo audiência para 

oitiva da testemunha para o dia 07 de março de 2018, às 14h10min. III - 

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227178 Nr: 12307-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON PEREIRA RAMOS, ELI PIRES 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos etc;

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 07 de março de 

2018, às 14h10min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220055 Nr: 7229-20.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CRISTIAN DA SILVA BRAGA, LUCAS 

CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/O

 Vistos, etc.

Carreando detidamente os autos, verifico que houve erro material no 

momento da dosimetria da pena de ambos os denunciados, com relação 

ao reconhecimento da majorante de emprego de arma, eis que constou 

emprego de arma de fogo quando na verdade trata-se de emprego de 

arma branca.

 Deste modo, proceda-se a sua readequação, para fazer constar no lugar 

de “arma de fogo”, a seguinte expressão “arma”, corrigindo assim o erro 

apontado e no mais, resta incólume a sentença.

 Cumpra-se a sentença prolatada nos autos, com as devidas alterações 

presentes.

 Isto posto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios de fls. 227/228 e 

dou-lhes PROVIMENTO.

Ademais, ante a sua tempestividade (fl.229), recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela defesa do réu à fl. 226 nos seus jurídicos e 

legais efeitos, vez que preenchidos os requisitos legais.

 Proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, em atenção 

ao que prescreve o parágrafo 4º do art. 600 do Código de Processo 

Penal.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 11841-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/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 apresentar memoriais 

finais, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222828 Nr: 9052-29.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Visto.Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o 

recuperando teve sua penas privativa de liberdade convertida em 02 

(duas) restritiva de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade 

ou a entidades públicas e prestação pecuniária.Isso posto, determino a 

intimação do reeducando para que, nos termos da sentença proferida em 

seu desfavor, cumpra com as seguintes penas restritivas de 

direitos:a)prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, 

ou seja, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, conforme guia 

de fls. 05 e v., por 7 (sete) horas semanais, devendo o reeducando 

comparecer junto a secretaria de obras do Município de Cáceres/MT para 

que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação de serviços;b)o 

pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, 

equivalente a R$ 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais), parcelado em 

até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor do Conselho da Comunidade 

da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco do Brasil, 

agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais deverão ser efetuados na 

boca do caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto 

à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos.Deverá o sr. 

Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o mesmo aceita as 

regras da substituição operada, informando ao mesmo que a ausência de 

aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou 

desconversão da benesse que lhe fora concedida, certificando o 

resultado da diligência.Cientifique-de o reeducando não comparecer junto 

à mesma, informe a este Juízo para as providências cabíveis.Intime-se 

ainda o reeducando, para que compareça no prazo de 45 (quarenta e 

cinco dias) compareça junto a 3° Vara Criminal desta comarca, para que 

dê início ao pagamento dos dias-multa, se houver, podendo ser parcelado 

em até 10 (dez) vezes.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208865 Nr: 9273-46.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10899/MT
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 PROCESSO N.º 9273-46.2016.811.0006 - Cód. 208865

DATA: 7.2.18 HORÁRIO; Inicio: 13h50min. Término: 13h55min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciado: Wellington de Arruda

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

denunciado. Compareceu ainda as testemunhas arroladas na inicial. 

Ausente o patrono do réu, o qual não foi devidamente intimado. O 

denunciado informou que o DR. Domingos Sávio é seu patrono. PELO MM. 

JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Ante a ausência de 

intimação do patrono do denunciado, redesigno o ato para 20/03/2018 às 

15h30min. Intime-se e cumpra-se. Requisite-se as testemunhas. Saem os 

presentes intimados. Nada mais Encerro o presente. Eu______(Gleisuele 

Barbosa Silverio) Assistente de Gabinete II, o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 Wellington de Arruda

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222828 Nr: 9052-29.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa da recuperanda para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva da recuperanda.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222828 Nr: 9052-29.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 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 a 

decisão de fl.27, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222836 Nr: 9057-51.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LAURIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a 

decisão de fl.26, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122095 Nr: 4152-06.2017.811.0005

 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: Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL nº 005/2018/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, torna público a data 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 convoca os 

candidatos abaixo.

 Nº de Inscrição

 NOME DO CANDIDATO

001 Nilza Torres Pereira

002 Mateus Falcão Fontes

003 Raul Caju Cardoso

004 Leandra Carmo da Silva

005 Rodolfo L. Tobias P. Silva

006 Marilliam Vitória Alves de Faria

007 Sandro Rodrigues de Oliveira

008 Miriam Ignacio Vattos de Bastiani

009 Pollyana Joaquim M. Costa

010 Juliany Falcão Silva Ferreira

011 Keller Cristiane Falcão de Q. Fontes

012 Solange Terezinha C. Pissolato

013 Aline Dalla Roza Lustoza

 014 Thássila Nachelle A. Silva

015 Antoninho Marmo da Silva Júnior

016 Luciano Araújo Jatobá da Silva

 Diamantino, 07 de fevereiro de 2018.

 Gerado Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39927 Nr: 752-62.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Mariana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa ajuizada por INSTIUIÇÃO 

DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID em face de EUNICE 

MARIANA DA COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls. 145) o cumprimento do acordo.

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.

A parte exequente informa (fls. 145) o cumprimento do acordo, pugnando 
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pela extinção do feito.

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.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22016 Nr: 704-16.2003.811.0005

 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: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procalc Estrutura SC Ltda, Icec Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, João Hortmann - 

OAB:6.277/Pr, Manif Antonio Torres Julio - OAB:8.989, Sélia Borges 

de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:MT 9.744, Gisandro Carlos Julio - OAB:265662/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 456.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 496 Nr: 134-11.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Diamantino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello, Ademir Campos 

Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 336, 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.: 32656 Nr: 904-81.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

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.: 33457 Nr: 1720-63.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Isabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:OAB/MT 8505-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 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.: 44114 Nr: 778-26.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:54.415/RJ

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Em petitório de fls. 128/137, a parte devedora informa que o presente feito 

foi sentenciado, assim sendo, o pedido de penhora no rosto dos autos do 

processo tombado sob nº 3334-69.2008.811.0005 – código nº 38499, não 

deveria ter sido deferido.

Requer seja a penhora no rosto dos autos do processo tombado sob nº 

3334-69.2008.811.0005 – código nº 38499 a ela, bem como sejam 

aplicadas as penas do art. 81 do CPC/2015, em desfavor ao exequente.

O pedido de liberação da penhora no rosto dos autos deve ser DEFERIDO.

Da análise dos autos, verifico que o credor Sr. André Castrillo, requereu 

penhora no rosto dos autos do processo tombado sob nº 

3334-69.2008.811.0005 – código nº 38499 (fls. 111/113), sendo deferido 

o pedido (fl. 114) e restando frutífera a medida (fls. 121/122).

Verifico, ainda, que o feito foi extinto nos termos do art. 267, inciso III, do 

CPC/73, (fls. 103/103verso), bem como transitada em julgado em data de 

05/05/2014, consoante certidão de fl. 104.

Assim sendo, o feito estava arquivado desde o dia 27/03/2014.

No entanto, o credor, requereu o desarquivamento no ano de 2015, bem 

como pleiteou vários pedidos, entre eles a penhora no rosto dos autos.

No caso, o exequente, induzindo o Juízo a erro, como se o débito ainda 

existisse, requereu penhora no rosto dos autos do processo tombado sob 

nº 3334-69.2008.811.0005 – código nº 38499, sendo deferido o pedido, 

causando prejuízos e transtornos ao Sr. Wadson Ribeiro Rangel..

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e CANCELO a decisão de fl. 114, que 

determinou a penhora no rosto dos autos do processo tombado sob nº 

3334-69.2008.811.0005 – código nº 38499, com a máxima URGÊNCIA.

Manifeste-se O Sr. André Castrillo, acerca dos demais pedidos de fls. 

128/137. 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.: 31364 Nr: 2079-47.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana das Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 154, visto que a parte exequente não se manifestou 
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acerca da busca de endereço realizada nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 1087-52.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, João Batista de Almeida - OAB:20758, Luis Felipe 

Lammel - OAB:7.133/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 181/188. 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.: 33097 Nr: 1374-15.2007.811.0005

 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: Enedina Maria Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Justiça Federal, com as baixas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84273 Nr: 3438-56.2011.811.0005

 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: Delzita Moraes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578/A, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090 A, Marcelo Augusto de Souza - OAB:196847/SP, 

Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12.199/SP

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO da parte Requerente, e, de consequência, 

determino:a)EXCLUIR a cobrança de comissão de permanência, ante a 

ilegalidade da mesma.Condeno a parte autora as despesas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do NCPC, condenação 

suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.Desta decisão deverão 

ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84798 Nr: 4024-93.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Rodrigues Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Rodrigues Gimenes - 

OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 125-53.2012.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Elza Salete Guyss, Vilson Guyss, Sedulina Guyss

 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: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98805 Nr: 985-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erocildes Balduino de Campos, Sebastião 

Monteiro de Freitas, Neide Galan de Freitas

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a citação da parte devedora Srª. Neide Galan de Freitas, 

nos termos da decisão de fls. 115, conforme requerido em petitório de fls. 

154.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104807 Nr: 510-59.2016.811.0005

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em desfavor de FRANCISCO GONÇALO SOBRINHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 80, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 
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sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20863 Nr: 38-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MS 6.611

 Vistos etc.

Intime-se via Oficial de Justiça, no endereço do autor constante na inicial, 

bem como por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, os eventuais herdeiros 

do autor, para habilitação nos autos.

Conste a advertência do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 1783-59.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Geraldo Trabachin

 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: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 130.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1831-47.2007.811.0005

 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 CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo Fogaça

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

OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34517 Nr: 2755-58.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merísio

 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 Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 148, 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.: 40606 Nr: 1411-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido no que concerne a aplicação do art. 

940 do Código Civil Brasileiro.Homologo os cálculos atualizados pelo 

credor para possível habilitação de seu crédito.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42893 Nr: 3619-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Carla da Silva - 

OAB:14720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 185), 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.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista 

Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, Marcos Aparecido Polon - OAB:5.762-A/MS, Romeu 

de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença das VERBAS HONORÁRIAS e o faço com força 

no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.Com efeito, expeça-se 

alvará judicial em favor da parte credora na conta indicada às fls. 

1023.Observadas as formalidades legais, arquive-se.Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45366 Nr: 2024-57.2010.811.0005

 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: Espolio de Manoel Timoteo de Souza, Anair Gomes de 

Souza, Marcos Ferreira de Souza, Alair Gomes de Souza, Adil dos Santos 

Gomes de Souza, Inês Gomes de Souza, Aureliano Gomes de Souza, 

Andrelino Gomes de Souza, Adair Gomes de Souza, Aduzinha Aparecida 

Gomes de Souza, Kênia Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSTU Serviços de Saúde Ltda, Banco Cruzeiro 

do Sul, Banco Itaú S/A, J. P. Borges ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, JÉSSICA DA SILVA VIANA - OAB:14851, 

José Guilherme Rosa de Souza Soares - OAB:OAB/MS 17.851, 

Karina de Almeida Batistuci - OAB:178033/SP, Katarina de Carvalho 

Figueiredo Viana - OAB:OAB/MS 10.509, Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 99/99verso.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Dr. Pérsio Oliveira 

Landim, atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte 

requerida, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo 

que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83676 Nr: 2705-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kely Cristina Zoromara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 174, 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.: 85313 Nr: 640-88.2012.811.0005

 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: Cleiton Ezequiel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financiamento S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613, Éris Alves Pondé - OAB:13.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Martins - OAB:84314/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 288.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, dê cumprimento integral nas 

decisões já constantes nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88966 Nr: 1308-25.2013.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cícero de Lima, Genezio Gomes dos 

Santos, Neri Terezinha Granzotto Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão lançada à fl.140, eis que lançada erroneamente.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 3226-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinho Manoel de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos, etc.

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.: 100285 Nr: 1587-40.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxifertil - Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Eliane Regina Lance 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724B

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 56, 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.: 108239 Nr: 1705-79.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira 

Sia, Edmir José Sia, Edmar Jose Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi 

Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18102/O MT, Robson Rondon Ourives - OAB:4.998/MT

 Vistos etc.

De início, dê cumprimento integral à decisão de fl. 530/532.

Intime-se o advogado da parte autora para lançar sua assinatura no 

petitório de fls. 642/648.

Sanada a irregularidade, defiro os pedidos de fls. 642/648.

Corrijo o erro material constante na decisão de fls. 625/629, onde se lê: 

CITE(M), leia-se: INTIME(M), forte no art. 494, I, CPC de 2015.

A situação aqui retratada autoriza a devolução do prazo processual, visto 

que tal decisão induziu os devedores a erro, pois não necessitam ser 

citados da conversão da execução de entrega de coisa POR QUANTIA 

CERTA, bastando tão somente a intimação do advogado constituído.

Nesse sentido:

“Recurso de Agravo interposto na modalidade de instrumento - Processual 

Civil - Execução para entrega de coisa incerta – Conversão - Execução de 

quantia certa - Nova citação – Desnecessidade - Decisão Agravada – 

Reforma.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0696.03.001325-9/002, 

Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 11ª Câmara Cível, J: 12/01/2011, P: 

21/01/2011).

Ante o exposto, DETERMINO a intimação dos devedores, via patrono, 

acerca da decisão de fls. 625/629.

Sem prejuízo do exposto, manifeste-se a parte exequente acerca da 

devolução da Carta Precatória de fl. 649/6655 (a numerar).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112943 Nr: 4185-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delphina Portiolli de Oliveira, Espólio de José Rodrigues 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Arthur Mattioni, Marta Helena Viecili 

Mattioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565, CARLOS GOMES DA SILVA - OAB:4957, Deniz 

Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT, Luiz Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12.724, MARCO ANTONIO PIZZOLATO - OAB:68647

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de 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 tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CONSTATAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120022 Nr: 3290-35.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Líria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 16, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (pagamento de 

diligência), devendo, dessa forma, ser aplicado o disposto no item 2.7.5 

CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2558 Nr: 518-03.1997.811.0005

 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): Mário Guardado Rodrigues

 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: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado pela BANCO DO 

BRASIL S/A em desfavor de MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 611/614, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 611/614), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12130 Nr: 53-52.2001.811.0005

 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: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furtado Ayres - 

OAB:17380/DF, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 264.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33572 Nr: 1783-88.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Peças Diamantino Ltda, José Carlos 

Rodrigues da Silva, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, Laercio 

Martins Cardoso, Eliane Regina Lance Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Marcos 

Roberto Manrique - OAB:10922/MT, Sérgio Henrique Guareschi - 
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OAB:9724B

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35738 Nr: 579-72.2008.811.0005

 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: Sindicato Rural de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37089 Nr: 1933-35.2008.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropeças Diamantino Ltda, José Carlos Rodrigues da 

Silva, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, Laercio Martins Cardoso, 

Eliane Regina Lance Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:OAB/MT 13.625-B, Caroline Freire Teixeira - OAB:15.662/MT, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS dos 

embargantes, e, de consequência, determino:a)EXCLUSÃO das taxas de 

Juros a Longo Prazo.b)EXCLUSÃO da Comissão de 

Permanência.c)AFASTAMENTO da mora.CONDENO o embargado ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na 

forma do Parágrafo único, do art. 86 do NCPC.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

Transladem-se cópias desta sentença para a execução em 

apenso.P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 314-36.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fl. 103, desentranhe-se o petitório de fl. 98, 

entregando-o ao seu subscritor.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

ao feito. 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.: 42337 Nr: 3145-57.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sabo Mendes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Heitor de Souza Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 381.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 3428-80.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mezzo Fomento Mercantil Ltda, Rodrigo Cesar Menuzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 134.

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.: 44891 Nr: 1550-86.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45587 Nr: 2245-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo Sicredi S/A, Cooperativa de Credito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mair Haupt Mendes, Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

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

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

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.: 82727 Nr: 1512-40.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli 

Mori, Oswaldo Mori, Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556/PR, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e remoção do bem penhorado, nos 

termos do § 1º do art. 840, CPC/2015.Em seguida, proceda-se com a 

avaliação do bem e, após, lavre-se o respectivo auto intimando o devedor 

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) e apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87835 Nr: 96-66.2013.811.0005

 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: Adelson Almeida Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

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

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97688 Nr: 437-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 87.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 1877-55.2015.811.0005

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fl. 86, desentranhem-se os documentos de 

fls. 64/66, entregando-os ao seu subscritor.

Defiro o pedido de fl. 84.

Intime-se a parte autora 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.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inercia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 139, 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.: 103816 Nr: 3352-46.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão lançada à fl. 58, eis que lançada erroneamente.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105615 Nr: 691-60.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Krohling, Cybele Vieira Gusmão Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrigo Ceolin, Vani Antonio Ceolin, Edilson 

Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da intimação dos devedores da penhora e da 

avaliação do imóvel.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte credora para juntar nos autos o 

extrato devidamente atualizado, do imóvel penhorado.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111231 Nr: 3308-90.2016.811.0005

 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: Alan Marcelo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Benedito de Magalhães, Domani 

Distribuidora de Veiculos Ltda, Wesley Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA MAXIMIANO 

VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Vistos etc.A parte demandada fora citada e apresentou contestação (fls. 
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310/317), oportunidade em que pugnou pela denunciação à lide a empresa 

Itaú Administradora de Consórcios Ltda, em virtude de ser a responsável 

para emissão do boleto bancário. Com efeito, o art. 125, do CPC, dispõe 

acerca da denunciação a lide, ‘in verbis’:“Art. 125. É admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:I - ao alienante 

imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao 

denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe 

resultam;II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo.”De acordo com o dispositivo legal, não prospera o pedido de 

denunciação da lide do banco mandatário, responsável pela cobrança, por 

não estar este obrigado a garantir o resultado da demanda, por força de 

lei ou contrato.Lado outro, anota-se que as matérias alegadas em sede de 

preliminar, na peça de defesa do requerido, se confundem com o mérito da 

demanda, e com este serão analisadas na ocasião da sentença.Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 

2018, às 15:00 horas.As partes prestarão depoimento pessoal sob pena 

de confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena 

de preclusão.Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 

4º, do CPC/2015.Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 

455 e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento 

prestado em juízo é considerado serviço público (art. 463, 

NCPC).Intimem-se as partes litigantes (...)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVAN SANTIAGO (EXECUTADO)

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  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000140-29.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOVAN SANTIAGO 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 JOVAN SANTIAGO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 137/141, as 

partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

137/141), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas e honorários 

conforme pactuados. Desentranhem-se dos autos as petições de fls. 

145/149, uma vez que não possuem relação com esse processo. 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 08 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000140-29.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOVAN SANTIAGO 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 JOVAN SANTIAGO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 137/141, as 

partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

137/141), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas e honorários 

conforme pactuados. Desentranhem-se dos autos as petições de fls. 

145/149, uma vez que não possuem relação com esse processo. 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 08 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38105 Nr: 2927-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Zimbra diamantino.2vara@tjmt.jus.br

2927-63.2008.811.0005 - Código 38105

De : Diamantino - 2 Vara

 Assunto : 2927-63.2008.811.0005 - Código 38105

Para : Departamento Auxiliar da Presidência

 Qua, 07 de fev de 2018 16:54

Anexo3 anexos

Nos termos do provimento 11/2017-CM, encaminho a Vossa Senhoria os 

documentos solicitados para a elaboração do calculo, para a expedição do 

RPV.

 Atenciosamente,

 Rosely Maria de Souza -

Auxiliar Judiciária

Matrícula 6027

 AUTOS 38105 - LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf AUTOS 38105 - 

LIQUIDAÇÃO DA CONTA.pdf

286 KB

 AUTOS 38105 - ACÓRDÃO.pdf AUTOS 38105 - ACÓRDÃO.pdf

169 KB

 AUTOS 38105 - SENTENÇA.pdf AUTOS 38105 - SENTENÇA.pdf

356 KB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16478 Nr: 303-17.2003.811.0005

 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: Cláudio Gomes, Nilza de Araújo Gomes, Rosa Gomes 

Pereira, Adão Rodrigues Pereira, Floraci Gomes, Milton Gomes, Reginaldo 

Gomes de Barros, Rozângela Gomes de Barros(neta), Ivanete Gomes da 

Silva(neta), Antonio Carlos Gomes da Silva(neto), José Caetano da Silva 

Filho, Maria Silene Gomes, Aparecido Gomes, José Gomes, Adão Gomes, 

Viviane Gomes da Silva(neto), Maria da Penha Gomes da Silva(neta), 

Vanderlei Gomes da Silva(neto), José Marcos Gomes da Silva(neto), 
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Vanderleia Gomes da Silva, Antonio Carlos Gomes, Ivone Andreotti 

Gomes(neta), Maria Aparecida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Santos Gomes (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, Patrick Alves Costa - OAB:7993/MT, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Dr. Hur-Carlos Santos França, OAB/MT 22.850/0, acerca do 

desarquivamento dos autos, bem como para que no prazo legal requeira o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 834-88.2012.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdSV, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo Juridico UNEMAT - 

OAB:, Roberta Corazza de Toledo Ribeiro - OAB:11592/MT

 Intimo o patrono da parte requerida para que no prazo legal manifeste-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100317 Nr: 1606-46.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdM, IdPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a patrona dos Autores para manifestar nos autos no prazo de 5 

dias acerca da certidão negativa de pagamento da dívida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85511 Nr: 907-60.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar em 5 dias acerca das informações 

prestadas pela PGE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 323-27.2011.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Wildner - 

OAB:OAB/RS 52999

 Intimo o patron0o do Autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca da 

petição do Requerido de fls., 143/148

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 10hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE AZEVEDO (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)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Intimação para os advogados das Partes, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 10hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 07/03/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 08hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001310-36.2017.8.11.0005 REQUERENTE: NELICE MARIANA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 

- Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer aos autos 

cópia dos documentos apresentados pelo autor para solicitação. 5 - 

DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000738-80.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL CAPELETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000738-80.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JUVENAL CAPELETTO 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante 

sustenta, em síntese, que sofreu danos morais por ter sido vítima de 

cobranças indevidas e de inscrição ilícita do seu CPF nos órgão de 

proteção ao crédito pela ré. Por sua vez, a reclamada alega, em resumo, 

que não houve inscrição do nome do autor no SPC/SERASA e demonstrou 

através de telas sistêmicas que no cadastro interno do autor não consta 

qualquer pendência financeira. A impugnação não foi oferecida pelo 

promovente. Ante a ausência de questões preliminares, julgo o mérito. 

Embora seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de 

consumo, o artigo 373, inciso I, do CPC prevê que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesta linha, 

não obstante a dilação probatória possível, o autor não logrou sucesso em 

demonstrar, sequer minimamente, fossem as diversas cobranças 

indevidas ou a inscrição de seu CPF no SPC-SERASA pela ré. Além disso, 

o apontamento feito pelo autor de que lhe era fornecido e-mail gratuito e o 

tempo da relação jurídica entabulada com a pela ré devem ser objeto de 

prova, ônus que o promovente não se desincumbiu. No ponto, em que 

pese a parte reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após 

analisar os autos, nota-se que não há prova da realização de cobranças 

vexatórias pela ré ou que o nome do autor foi inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pontue-se que a cobrança de um débito, mediante 

carta ou telefone, por si só, não é suficiente para configurar os danos 

morais. É preciso muito mais que isso. É preciso que seja afetada a honra, 

a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, 

sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero 

dissabor. Nas lições de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa premissa, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer situação que 

acarretasse os danos morais, já que não há provas da inscrição do nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Como se elaborado 

para o caso judicializado: “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE PROVA ACERCA DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS. Ausente nos autos a comprovação da efetiva 

inscrição indevida, ônus que era da parte autora, e do qual não se 

desincumbiu, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão. Demandante 

que se limitou a juntar cartas de cobranças e notificações, a fim de 

demontrar o suposto abalo moral sofrido. Saliente-se, por oportuno, que tal 

prova era de fácil acesso, pois bastava a juntada de certidão positiva, 

emitida pelo SPC ou pela SERASA, não se cogitando de inversão do ônus 

na espécie. Dano moral não configurado, ante a falta de comprovação 

acerca do agir ilícito por parte da demandada. Sentença mantida, sob pena 

de reformatio in pejus. Recurso improvido.” (TJRS; RecCv 

37453-82.2013.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; 

Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 02/10/2013; DJERS 

08/10/2013) Não procede, pois, a pretensão da parte autora. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença 

para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

P.I.C. Diamantino/MT, 08 de fevereiro 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, 08 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000704-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000704-08.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SANDRA MARIA SIQUEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO 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 
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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, 08 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001152-78.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FABRICIO DE ALMEIDA LARA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Tendo em vista que a parte reclamada 

não cumpriu a determinação contida na decisão que deferiu o pedido de 

tutela antecipada, determino a Senhora Gestora que oficie-se ao SERASA 

diretamente para que realize a baixa imediata na inscrição referente ao 

presente processo, no prazo de 72 horas. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTEIRO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000374-11.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARCELO MONTEIRO BUENO 

REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação em Audiência de Instrução e 

Julgamento, 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, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA IGNACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000327-37.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ADALGIZA IGNACIO 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Primeiramente, 

DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao autor/embargante. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “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”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão atacada na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BEATRIZ GOMES TAVARES SIEKIERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 
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princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

110,59, em desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos 

morais em decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 10101595. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através do contrato e documentos colhidos no ato da 

negociação. Ressalte-se que embora esteja o contrato parcialmente 

ilegível, os documentos pessoais apresentados no ato da contratação são 

exatamente aqueles coligidos por ocasião da distribuição da ação, 

evidenciando-se, assim, a legitimidade do débito pela existência de faturas 

inadimplidas. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação dos serviços pela autora bem como a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 08 de fevereiro 

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, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA PORTELA (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: 

1001393-52.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA 

PORTELA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de tutela antecipatória c/c indenização 

por dano moral, interposta pela autora em face da ré, sustentando, em 

síntese, que a reclamada inseriu o nome da parte autora no rol de 

inadimplentes indevidamente. Em contestação, a reclamada suscitou a 

ocorrência de prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição se deve 

por dívida inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante 

no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Afastada a questão preliminar, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Da análise dos autos verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a licitude da inscrição do CPF do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito pois não trouxe qualquer prova que indicasse a 

existência de relação jurídica entre as partes ou de inadimplemento do 

autor por alguma obrigação regularmente constituída com a ré. Em resumo: 

a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da anotação negativa, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão da parte 

reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar o 

inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve 

débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor R$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos) é 

indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. 

Deve-se considerar igualmente na fixação do dano moral o fato de o autor 

ter ajuizado ação indenizatória da mesma natureza sob o nº 

1001384-77.2017.8.11.0005, em trâmite neste Juizado em desfavor do 

banco Bradesco, de forma que não cabe o montante máximo comumente 

deferido por este juízo nos casos de negativação indevida. Assim, tenho 

como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente da 

inclusão indevida do nome/CPF da parte autora no cadastro de proteção 

ao crédito, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, ressalte-se 

não ser o caso de aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, vez que a 

negativação ora debatida possui data anterior em relação as demais 

negativações mencionadas pela instituição financeira, de forma que não 

cabe a aplicação do entendimento jurisprudencial. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 30,57 

(trinta reais e cinquenta e sete centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 08 de fevereiro 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. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA PORTELA (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 Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, com pedido de tutela antecipatória c/c indenização por dano moral, 

interposta pela autora em face da ré, sustentando, em síntese, que a 

reclamada inseriu o nome da parte autora no rol de inadimplentes 

indevidamente. Em contestação, a reclamada suscitou a ocorrência de 

prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição se deve por dívida 

inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de prescrição 

suscitada pela ré considerando que embora o prazo para reparação de 

ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é 

computado quando do conhecimento do evento danoso – negativação, 

assim, considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca 

pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Afastada a questão preliminar, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Da análise dos autos verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a licitude da inscrição do CPF do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito pois não trouxe qualquer prova que indicasse a 

existência de relação jurídica entre as partes ou de inadimplemento do 

autor por alguma obrigação regularmente constituída com a ré. Em resumo: 

a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da anotação negativa, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão da parte 

reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar o 

inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve 

débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor R$ 392,87 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e 

sete centavos) é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência 

da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar 

a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. 

Deve-se considerar igualmente na fixação do dano moral o fato de o autor 

ter ajuizado ação indenizatória da mesma natureza sob o nº 

1001393-52.2017.8.11.0005, em trâmite neste Juizado em desfavor do 

banco Bradesco, de forma que não cabe o montante máximo comumente 

deferido por este juízo nos casos de negativação indevida. Assim, tenho 

como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente da 

inclusão indevida do nome/CPF da parte autora no cadastro de proteção 

ao crédito, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, ressalte-se 

não ser o caso de aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, vez que em 

consulta atualizada deste juízo no SPC/SERASA nota-se que a inscrição 

ora debatida é preexistente à outra negativação, de forma que não cabe a 

aplicação do entendimento jurisprudencial. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 392,87 

(trezentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos); e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Jéss i ca  F láv ia  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a . 

_________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 

1000734-43.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

356,52 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

em desfavor da reclamada, objetivando a repetição de indébito e 

deferimento de danos morais em decorrência da suposta inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da inexistência de 

preliminares, passo a julgar o mérito. Inicialmente, esclareço que não é o 

caso de aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, vez que a negativação ora 

debatida é preexistente em relação às demais constantes em nome do 

autor, de modo que é inaplicável o entendimento jurisprudencial. Embora 

seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o 

artigo 373, inciso I, do CPC prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesta linha, o processo foi 

devidamente instruído, sendo que em Audiência de Instrução e Julgamento 

o autor confessou que era correntista no Banco Bradesco, utilizou o 

crédito disponível e não procurou saber o quanto devia, sem quitar os 

débitos pendentes no cartão, logo, restou afastada a suposta ilicitude na 

exigência da dívida e inscrição do nome do autor nos órgãos protetivos. 
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Assim, a parte autora confirmou as alegações da ré de que aquele é titular 

de cartão de crédito Visa Fácil nº 4096.0158.6011.9127, através do qual 

foi contraído o débito objeto da ação, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 08 de fevereiro 

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, 08 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

 Cod. Proc.: 194856 Nr: 6225-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de promover a INTIMAÇÃO da 

requerente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, qual foi a guia 

utilizada no processo, apresentando, para tanto, certidão da Gestora da 

Secretaria da Vara.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 193572 Nr: 5533-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15 

CPC), para indeferir a devolução do preparo. Intime-se o requerente via 

DJE.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

costume.Cumpra-se.Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185702 Nr: 1853-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº 1853-57.2017.811.0037

Código 185702

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências formulado por Rodolfo Wilson Martins, 

cujo objeto consiste na devolução do valor constante da Guia nº 78001 (fl. 

05).

Sustenta que o valor não foi utilizado, pois a referida guia foi emitida para 

viabilizar a expedição de formal de partilha, no entanto, o ato pretendido foi 

formalizado por meio de alvará judicial.

É o relato. Decido.

Extrai-se que o requerente, devidamente intimado (fl. 08), não apresentou 

os documentos necessários para a continuidade do feito, o que demonstra 

ausência de interesse no seu trâmite por abandono da causa, de modo 

que julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15 

CPC).

Intime-se o requerente via DJE.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas e anotações 

de cautela.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000703-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA PULTINAVICIUS OAB - PR47385 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. F. T. (REPRESENTADO)

 

Considerando que na sentença ID 9050111 não constou se a requerente 

manterá ou não o nome de casada, intimo a parte autora para 

manifestar-se quanto ao nome da requerente para fins de averbação do 

divórcio.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145024 Nr: 2064-64.2015.811.0037

 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: MMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGGDS, MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi redesignada para o dia 

28/02/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155877 Nr: 7123-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JWDS, ALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:MT 

8.072, GEORGE ROBERTO BUZETI - OAB:10039/MT, JASSON 

BORRALHO PAES DE BARROS - OAB:9937/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado dos autores da designação de audiência para oitiva 

dos autores desta ação para o dia 21/02/2018 às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 1273-08.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Intimar o exequente para manifestar sobre a petição de fl. 259 no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126114 Nr: 8676-86.2013.811.0037

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BASSO DALTROZO, MARIBEL BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA - OAB:26066/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor sobre o desarquivamento dos autos.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 1004919-28.2017.8.11.0037

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Emilio Moretti e Dorca Regina da Silva Moretti

PARTE RÉ: PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 110.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

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

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Bem como que audiência de conciliação esta designada para o 

dia 18 de abril de 2018, as 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca.

RESUMO DA INICIAL: Requerem os autores os benefícios da Justiça 

Gratuita. Os autores tomaram posse do referido imóvel em meados de 

maio de 2006, vindo a exercer a posse de forma mansa, pacifica, publica, 

continua, sem qualquer oposição e com animus domini, estabelecendo 

neste sua moradia habitual e realizando obras de caráter produtivo. Nunca 

houve qualquer tipo de oposição ou interrupção da sua posse, sempre 

agido como proprietário do mesmo, realizando diversas benfeitorias, 

adaptações e construções no local, inclusive de caráter produtivo, 

principalmente nos últimos anos. A posse já ultrapassou os 11(onze) 

anos, no imóvel residido com sua família, , de onde provem alguma renda 

de alimentos diversos e também abriu um pequeno estabelecimento 

comercial – lanchonete. O referido imóvel é urbano, possui 

600m2(seiscentos metros quadrados) de área construída, fica situado na 

rua Rondonópolis, 761, Centro, nesta cidade, registrado no CRI de 

Primavera do Leste –MT, cuja matricula possui n.º 8.559, ficha 01. A 

condição para usucapião possui todos os requisitos exigidos em lei. A 

presunção dos requerentes, além de estar devidamente amparada pela 

legislação pátria, também esta amplamente corrobada pelos entendimentos 

jurisprudenciais, que são uníssonos no sentido de que estando 

comprovada a posse, o tempo e o animo de dono, a procedência da ação 

é medida que se impõe, independente de justo titulo de boa fé. A 

probalidade do direito esta devidamente comprovada pelos diversos 

documentos que comprovam efetivamente a posse dos autores, publica, 

ininterrupta, incontestável e com animus domini: declarações de quitação 

de débitos, emitidos pela Energiza, desde 2006, declaração de imposto de 

renda, declaração de diversas pessoas comprovando a posse, nota de 

gastos realizados com benfeitorias.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Conforme Matricula 8.559, ficha 

01 do CRI de Primavera do Leste -MT

DESPACHO: É a síntese. Fundamento. Decido. A concessão da tutela 

provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Tratando-se especificamente de manutenção na posse, necessária a 

existência e comprovação da turbação, nos moldes da legislação 

processual civil. Sob tal aspecto, a parte autora não narrou qualquer ato 

de turbação que enseje a ordem de manutenção de posse. Ao contrário, 

sustentam que "desde a data em que adentraram o imóvel, nunca houve 

qualquer tipo de oposição ou interrupção da sua posse, tem agido como 

proprietários do mesmo, realizando diversas benfeitorias, adaptações e 

construções no local, inclusive de caráter produtivo, principalmente nos 

últimos anos". Não há, portanto, fato concreto que desafie a proteção 

possessória. Isso posto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial e 

respectiva emenda (id.10496341) para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos moldes do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Citem-se os confinantes pessoalmente (CPC, 

art.246, §3º). Publiquem-se os editais correlatos (CPC, art.259). Intimem-se 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela 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). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira - 

Juíza de Direito

Eu, Inês Schuster Konzen, digitei. Primavera do Leste - MT, 8 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judicial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004256-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 175 de 655



dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002937-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELISMINA DA SILVA QUEIROZ (RÉU)

OTACILIO RIBEIRO DE QUEIROZ (RÉU)

 

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: 

15:30

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174221 Nr: 7527-50.2016.811.0037

 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: NARDI & VIANA NARDI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da informação contida no 

aviso de recebimento juntado à fl. 48, bem como quanto ao termo de 

audiência, f. 65, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141443 Nr: 399-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do requerimento contido no 

petitório de f. 112/113, bem como para requerer o que entender de direito 

tendo em vista que já expirou o prazo assinalado na peça de f. 114. Prazo: 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48586 Nr: 4008-82.2007.811.0037

 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: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JÚLIA PEREIRA, ARGEMIRO ARANTES 

PEREIRA JÚNIOR, JUSCERIO ALVES PEREIRA, SALETE KARVAT PEREIRA, 

JUCELITO ALVES PEREIRA, JULIANO NOGUEIRA PEREIRA, LUCIANO 

NOGUEIRA PEREIRA, LEANDRO NOGUEIRA PEREIRA, TEREZINHA DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A, FABIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:6848, Quintiliano Texeira De Oliveira - OAB:57.596

 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 advogado da parte embargada fica INTIMADO 

de que os autos encontram-se com vistas para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 5274-41.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 249/250.

Para tanto, determina-se a penhora a termo de 50% do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 4706 (RGI- Campo Verde/MT, conforme documentos de 

p. 251/256).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do espolio do executado. Se não houver constituído advogado 

nos autos, espolio do executado será intimado pessoalmente.

Nomeia-se o inventariante do executado como depositário fiel, 

independentemente de outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e demais atos 

expropriatórios.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149837 Nr: 4313-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMAR OLIVIO WEBER, INES ANASTACIA 

WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.97, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 
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de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6814 Nr: 61-69.1997.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Visto,

Defere-se o pedido de p.296, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45337 Nr: 877-02.2007.811.0037

 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): PRIMA MOTOS LTDA, JOSÉ MANUEL PEREIRA 

NOVAIS, MARLY ELISABETH DELLAMUTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, DÉCIO CRISTIANO PIATO 

- OAB:MT 7172, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.166, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 2427-95.2008.811.0037

 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: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES E MARCHETI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, LEONARDO DORNELLES SALES - OAB:17945-E

 Visto,

Trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ pedido de liminar e 

perdas e danos proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição-ECAD contra Radio Primavera Ltda, ambos qualificados.

As partes compuseram um acordo extrajudicial e requerem sua 

homologação, renunciando ao prazo recursal (p. 411/412).

 É relatório. Decide-se.

 Pelo exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo firmado para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, bem como a renuncia do prazo 

recursal.

Considerando o decurso do prazo pactuado para pagamento do acordo 

entabulado, e como não há noticia de descumprimento, presume-se 

quitado. Assim, o Estado-Juiz julga extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Cível.

Custas e taxas pagas. Honorários como convencionado.

Certifique-se o trânsito em julgado. Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se o presente feito.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72720 Nr: 5042-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 72/73.

Determina-se a penhora a termo do imóvel registrado sob a matrícula nº 

8202 RGI- Primavera do Leste/MT, conforme documento de p.74/75.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou 

penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário 

para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de 

nulidade.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 177 de 655



cópia do auto ou do termo de penhora.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Após, deve o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39672 Nr: 2220-67.2006.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, 

no prosseguimento do feito, pois mesmo intimado, não promoveu o regular 

andamento do feito.Ressalta-se que deixou-se de intimar o requerido 

sobre a extinção da presente ação, uma vez que este não citado, 

conforme certidão de p.91/93.Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas 

(p. 32).Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o 

trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106560 Nr: 5626-23.2011.811.0037

 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): CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS

 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:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.125, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107449 Nr: 6562-48.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi 

contra Veronice da Silva Guimarães, visando o pagamento dos honorários 

sucumbenciais arbitrados na sentença que julgou procedente o feito 

(p.32), a qual foi reformada pelo Egrégio Tribunal, para rejeitar os 

embargos à execução, invertendo-se o ônus sucumbencial (p.83).

O exequente informa que a executada quitou com os honorários 

sucumbenciais, requerendo a extinção do presente feito pelo cumprimento 

da obrigação (p.88)

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 7823-77.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MONTAGNI, FERNANDO ROMAGNOLI 

ROSSETO, IVANIO LUIZ SARTORETO, ADELINO GUADAGNIN, MIGUEL 

APARECIDO DO LAGO, MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO DARCY 

SOUZA MONTAGNI, MAURO EIITI MUROFUSE, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT, DIEGO KENJI MUROFUSE, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539, 

GABRIELLA BORGHESI FINARDI - OAB:PR 60.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Visto,

Verifica-se que não houve resposta do juízo deprecante referente aos 

pedidos de p.256/281, conforme certidão de p.318.

Ante a petição de p. 288/315, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135865 Nr: 7450-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROSA CAMPOS, ROSINEIA DE 

FATIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Visto,

Verifica-se que à p.137/143, o autor informa que as partes entabularam 

acordo, em função do qual foram entregues pelo executado dois cheques 

pós-datados para os dias 20/11/2017 e 20/12/2017, requerendo a 

suspensão do feito até a data de compensação dos referidos cheques.

Considerando que o prazo de suspensão já decorreu, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o cumprimento do acordo, 

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

Após, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140149 Nr: 10311-68.2014.811.0037

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIOMAR MORAES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:CE/ 10.423, HIRAN 

LEAO DUARTE - OAB:10422, RODRIGO SANCHES DE PAIVA - 

OAB:220343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Dessa forma, para evitar futuras nulidades, antes de analisar o pedido de 

p.83, intime-se novamente o requerente através de seu advogado para 

dar seguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para dar 

seguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.Outrossim, verifica-se que o documento juntado à p.84 não 

pertence à esses autos, razão pela qual determina-se seu 

desentranhamento.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164532 Nr: 2456-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANISLEI FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE MENEZES DARCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:23.546/0, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido (p.92/93) e determina-se nova tentativa de citação, 

devendo esta ser realizada por oficial de justiça, no endereço informado a 

p. 87. Caso suspeite de ocultação, deverá o Sr. Meirinho proceder a 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 e 253 c/c artigo 700, §7º, 

todos do Código de Processo Civil.

Intime-se o autor para recolher o valor referente à diligência.

Caso seja negativa, intime-se o autor para promover o seguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 198177 Nr: 7808-69.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:GO 23.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

MARTINS NETO - OAB:GO 2170

 Visto,

Trata-se de Carta Precatória originária de Ação Monitória proposta por 

Irmãos Soares Ltda contra Paulo Cesar da Silva, visando à citação do 

requerido.

Intimado para providenciar o pagamento da diligência para citação do 

requerido (p.20), o requerente informa que, por um equivoco, protocolou 

em duplicidade a presente deprecada, razão pela qual requer o 

arquivamento do feito (p.21).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos o Estado-Juiz julga extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.18/19).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI, 

SÍRIO SECHI, REJANE LOURDES DA ROSA GOMES, ARMELINDA BERTE 

SECHI, ELONI DE LIMA SECHI, PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Visto,

Defere-se o pedido de p.267.

Intimem-se os executados na pessoa do advogado, para no prazo de 10 

(dez) dias, indicar a exata localização do bem penhorado, sob as penas 

do art. 774 do Código de Processo Civil.

 Com a indicação, proceda-se a avaliação.

Em caso de inércia, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29666 Nr: 1849-74.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA QUISTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se o devedor executado, para no prazo de 03 (três) dias efetuar 

o pagamento do débito correspondente ao valor R$ 1.188.356,27, 

conforme cálculo de p.156/157. (art. 829, do CPC).Conste no mandado de 

citação a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido.Incumbe ao exequente requerer a citação 

por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada 

a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo.Desde já, arbitram-se os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor do débito. No 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do 

CPC).Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 57477 Nr: 5099-76.2008.811.0037

 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: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:OAB/MT 3520, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.18/19).Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório.Com o trânsito em julgado 

desta e observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66578 Nr: 6364-79.2009.811.0037

 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: VALMIR TORMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Serafim Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação ao não pagamento das custas e taxas determinado na 

sentença de p.38/39, verifica-se que a referida cobrança deverá ficar 

suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, conforme 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104639 Nr: 3621-28.2011.811.0037

 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: VALDIVINO TAVARES DA CRUZ, EVAIR BUENO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:3252-MT, HERICA CHRISTIANA MARTINS - OAB:13327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Visto,

Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta por Valdivino Tavares 

da Cruz e Evair Bueno da Cruz contra Iara dos Santos, todos qualificados 

nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e desistem do prazo recursal (p.108/109).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.108/109, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.43/44).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104798 Nr: 3783-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OTAVIANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109680 Nr: 53-67.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. GOULART - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.63, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.63.

Suspende-se o processo em relação ao executado Luciano, nos termos 

do art.313, I, do CPC, devendo o exequente trazer aos autos cópia da 

certidão de óbito, bem como indicar endereço da executada Juliana, pois 

conforme se extrai da certidão de p.58, o mesmo não foi localizado pela 

oficiala.

Com a indicação, intime-se a esposa/executada do de cujus, para informar 

se é inventariante ou indicá-lo, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumpra-se na integra a decisão de p.51.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116663 Nr: 7311-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A, ALEIXO DAÍ PRAI, ERONY MARIA 

DAÍ PRAI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE BENTO DA SILVA DOS ANJOS, 

ALEIXO DAÍ PRAI, ERONY MARIA DAÍ PRAI, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA TRENTIN MEAZZA - 

OAB:OAB/SC 40.710, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, LEOCIR MEAZZA - OAB:13.382-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA TRENTIN MEAZZA - 

OAB:OAB/SC 40.710, FLAVIO BUSS - OAB:MT 19470-0, LEOCIR 

MEAZZA - OAB:13.382-B, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Visto,

Trata-se de ação consignatória de pagamento, pois há dúvida sobre o real 

credor. Em que pese os recibos apresentados em p. 216/218, estes não 

estão claros se o pagamento foi realizado a ambos os 

requeridos/reconvintes.

Assim, determina-se ao reconvindo que traga aos autos documentos 

probantes do pagamento efetuado aos requeridos/reconvintes, 

convertendo-se o julgamento em diligência, nos termos do artigo 370 e 

938, § 3° do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada dos documentos, intimem-se os requeridos/reconvintes 

para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso para análise do pedido de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125503 Nr: 8072-28.2013.811.0037

 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: LUIZ AUGUSTO DA SILVA LOURENÇO, NEUZA MARIA 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:MT/14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação (p.102), para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal e revoga-se a liminar.Custas e taxas 

judiciarias pagas (p.53).Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128897 Nr: 1872-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA Fº 

- OAB:PR/ 23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - OAB:PR44170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Visto,

O termo de cessão de crédito foi devidamente juntado às p.114/117 e está 

de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III do CPC, estando o executado 

ciente da referida cessão.

Deste modo, defere-se o pedido de p.111/112 e determina-se a 

substituição do polo ativo, devendo constar como exequente Viana 

Alimentos Ltda.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de p.106.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138350 Nr: 9235-09.2014.811.0037

 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: TRANSSTUMPF CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO, AGRO MG PRESTADORA 

DE SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, SOELI BOENO CAMARGO PAZ - OAB:34784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 75 e determina-se a citação por edital dos 

requeridos, 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.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145997 Nr: 2541-87.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA 

Fº - OAB:PR/ 23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - OAB:PR44170

 Visto,

O termo de cessão de crédito foi devidamente juntado às p.200/203 e está 

de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III do CPC, estando o 

embargante/executado ciente da referida cessão.

Deste modo, defere-se o pedido de p.197/198 e determina-se a 

substituição do polo passivo, devendo constar como embargado Viana 

Alimentos Ltda.

Intime-se o embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação aos embargos à execução apresentada à p.134/195, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ainda, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, e sem prejuízo ao 

acima exposto, designa-se audiência de conciliação para o dia 

12/04/2018, às 13h30min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação na sede do Fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154181 Nr: 6327-42.2015.811.0037

 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): WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, Lourena Vieira de Oliveira D Avila - OAB:14063 MT, 

MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 (...) Destarte, que a satisfação da obrigação ou acordo que desintegre a 

mora e seus efeitos impõe a extinção desta ação, com resolução do 

mérito.Fortes nesses fundamentos, considerando o recebimento do débito, 

o Estado-Juiz JULGA EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Intime-se o 

requerido para informar os dados bancários. Com a apresentação dos 

dados, expeça-se alvará no valor de R$1.180.56 em favor do 

requerido.Custas e taxas judiciárias pagas (p.47).Com o trânsito em 

julgado desta, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

remanescentes em favor do requerente, conforme solicitado (p.104).Por 

fim, observadas às formalidades legais e nada mais sendo postulado, 

arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164571 Nr: 2474-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por João Oliveira de Lima 

contra Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

Intimado para cumprir com a obrigação (p.329), o executado apresentou 

pagamento da divida (p.330/331).

Em manifestação, o exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento da quantia depositada pelo executado e a extinção do feito 

(p.334).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.334).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176918 Nr: 8996-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LOURENÇO ARAÚJO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/04/2018, às 13h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 168-79.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO HERMES PIOREZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MACHADO - 

OAB:10333/RS

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 258/259.

Determina-se a penhora do veículo, que se encontra em tese em poder do 

executado (p.257/258).

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do sistema do 

Renajud (p.257) como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora.

Expeça-se mandado para (a) seja realizada a remoção e depósito (em 

mãos do exequente) de veículos que estejam em poder do executado; (b) 

seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos respectivos 

bens, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da penhora e avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

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

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

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

Caso o bem não seja localizado, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, caso não possua pessoalmente, para no prazo de 

05(cinco) dias, indicar a exata localização do bem, sob as penas do art. 

774 do Código de Processo Civil, fixa-se multa 500,00 (quinhentos reais) 

sob o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito do exequente, até o limite correspondente ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

Com o cumprimento da ordem ou caso não seja infrutífera a penhora, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15(quinze) dias.
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Observe-se o novo endereço indicado a p. 259.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17883 Nr: 53-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Bunge Fertilizantes 

S/A contra Luiz Carlos Ruaro, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

desistem do prazo recursal (p.198/199).

O executado informa que o acordo foi cumprido, conforme comprovantes 

de p.201, e requer que seja determinada a baixa da restrição existente 

sobre a matrícula nº 1790 do CRI de Primavera do Leste/MT e a extinção 

do feito (p.200).

À p.202, o exequente ratifica o total cumprimento do acordo e requer a 

extinção da execução.

É o breve relato. Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

bem como a desistência do prazo recursal.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do novo CPC.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.13).

Honorários como convencionado entre as partes.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

providencie a baixa da penhora realizada à p.37 no imóvel de matricula n° 

1790, conforme solicitado (p.200).

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 6804-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT, CID DE HOLLEBEN - OAB:2.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Visto,

 Em relação ao pedido do executado de reconhecimento de quitação de 

honorários advocatícios, verifica-se que na sentença de p. 467/470 

condenou-se o executado a efetuar o pagamento dos honorários no 

importe de 10% sobre o valor remido, logo, indefere-se o pedido.

Quanto ao pedido de baixa da penhora, este já foi deferido a p.455/469. 

Assim, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, para 

cumprimento da decisão.

Extrai-se que no processo n° 3383-24.2002.811.0037 existem valores 

remanescentes, portanto determina-se a sua vinculação a este processo.

Com a vinculação, intime-se o executado para efetuar o pagamento dos 

valores restantes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25046 Nr: 1529-58.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SÉRGIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 271, e em consonância com o disposto no art. 

921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38785 Nr: 6833-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Visto,

Considerando o pedido do exequente de p.180 e tendo em vista que 

decorreu mais de 06 (seis) anos da realização da última avaliação, 

determina-se nova avaliação dos imóveis penhorados (p.119).

Com a avaliação intime-se as partes para se manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTTO, CLAIR MONTEMEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que o autor informa que o Alvará Eletrônico nº 

355615-8/2017 foi cancelado em razão da divergência entre o autorizado 

e o titular da conta informada para o crédito, conforme comprovado à 

p.168, defere-se o pedido de p.167 e determina-se a expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositados em favor do requerente, 

observando-se os novos dados bancários informados à p.167, conforme 

solicitado.

Após, nada mais sendo postulado, e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 49351 Nr: 3383-24.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Luiz Gil Fagundes 

contra Valdir Machado da Silveira Pinto e Zair Fumagali da Silveira Pinto, 

visando o recebimento dos honorários advocaticios.

O exequente pugnou pelo bloqueio de ativo financeiros em nome dos 

executados (p.353), sendo deferido (p.355), com resultado positivo.

Intimou-se o executado para se manifestar sobre a penhora realizada via 

sistema Bacenjud, este permaneceu inerte, conforme certidão de p.358.

Na sequência o exequente requer o levantamento do valor de R$ 6.980,14 

(seis mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) referente aos 

honorários advocatícios (p.362).

A seguir vieram os autos conclusos.

É o relato. Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Sem custas e taxas.

Com o trânsito em julgado desta, defere-se o levantamento do valor de R$ 

6.980,14 (seis mil novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) em 

favor do exequente, observando os dados bancários apresentados a 

p.362/363.

Após, observadas às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 52212 Nr: 72-15.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAYNE CRISTINA DE 

ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - OAB:MT 10.357, ELIANA MARCIA 

FRANZON DE AZEVEDO - OAB:3581-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS 

DE SOUZA - OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:MT 9196

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Paulo Clécio Ferlin 

contra Credival Participações, Administração e Assessoria LTDA, ambos 

qualificados.

Intimado, o executado apresentou pagamento da divida e requer a 

extinção do processo (p.219).

O exequente informa que concorda com os valores depositados, 

requerendo a expedição de alvará para liberação dos valores (p. 221).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.221).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 5286-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÍLIO IMÓVEIS (BENEDETI & BENEDETTI LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 70.

Em consulta no sistema de busca de endereço SIEL, localizou-se novo 

endereço da executada, conforme documento anexo.

 Determina-se nova tentativa de intimação da executada no endereço 

localizado.

Expeça-se Certidão para fins de protesto, conforme solicitado.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65681 Nr: 5478-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sestílio Segundo Frison, MAILDE RIVA FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODIR RUWER HILGERT, NOELI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte da autora, 

no prosseguimento do feito, pois mesmo intimada, não promoveu o 

andamento do feito. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Determina-se a baixa da restrição 

judicial (p.49), a qual foi realizada neste ato, conforme documento anexo. 

Custas e taxas judiciarias pagas (p.23). Sem honorários.Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6510-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA 

GRANDO GUENO

 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: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 (...) A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Desde 

já, arbitram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o 

valor do débito. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do 

CPC).Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos. 
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Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71477 Nr: 3792-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLOS ANDREY HERBERTS, ADOLFO 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - OAB:, 

NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310

 Vistos,

Defere-se o pedido de penhora do veículo, que se encontra em tese em 

poder do executado (p.123/124).

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do sistema do 

Renajud (p.114) como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora.

Expeça-se mandado para (a) seja realizada a remoção e depósito (em 

mãos do exequente) de veículos que estejam em poder do executado; (b) 

seja providenciada pelo Oficial de Justiça a avaliação dos respectivos 

bens, tendo por base tabela de preço praticado pelo mercado; (c) seja o 

executado intimado da penhora e avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

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

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

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

Caso o bem não seja localizado, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, caso não possua pessoalmente, para no prazo de 

05(cinco) dias, indicar a exata localização dos bens, sob as penas do art. 

774 do Código de Processo Civil, fixa-se multa 500,00 (quinhentos reais) 

sob o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito do exequente, até o limite correspondente ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

Com o cumprimento da ordem ou caso não seja infrutífera a penhora, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15(quinze) dias.

Defere-se ainda o pedido do levantamento dos valores bloqueados, 

devendo-se expedir alvará para a conta indicada a p. 124.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103953 Nr: 2896-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 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:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 70, e em consonância com o disposto no art. 

921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104384 Nr: 3357-11.2011.811.0037

 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- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE & SANTOS LTDA, VERONICE DA 

SILVA SOUZA

 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: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi 

contra Felippe & Santos Ltda e Veronice da Silva Guimarães, todos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo, bem como a baixa de possíveis restrições ou a 

exclusão de cadastro de inadimplentes que tenham sido determinadas no 

presente feito (p.142).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de p.142, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.68).

Honorários como convencionado entre as partes.

Defere-se o pedido de baixa das restrições inseridas nos veículos dos 

executados à p.129, a qual foi realizada neste ato, conforme comprovante 

anexo.

Verifica-se que não há restrições inseridas no nome dos executados a 

serem baixadas nestes autos por este juízo. Em caso de eventuais 

restrições não judiciais incluídas junto aos órgãos de proteção de credito, 

deverão ser baixadas pela parte que as promoveram.

Com o trânsito em julgado desta, e observada as formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111167 Nr: 1532-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRADE FLORENTINO E SILVA LTDA, JOSÉ OSMAR 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 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:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.97, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 
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execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115571 Nr: 6125-70.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIACOMI COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Itaú Seguros S/A 

contra Mauricio Antoniacomi Costa ME, ambos qualificados.

O exequente informa que o executado realizou o pagamento extrajudicial 

do débito em questão e requer a extinção do presente feito e o 

desbloqueio dos bens do executado, caso tenham sido bloqueados.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciais pagas (p.31).

Honorários como convencionado entre as partes.

Verifica-se que não há baixas a serem realizadas nestes autos por este 

juízo.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116769 Nr: 7423-97.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 48.

Determina-se a penhora de cota de capital dos executados junto à 

Cooperativa de Crédito Primacredi. Expeça-se o mandado de penhora, 

devendo a Cooperativa informar o valor atual das cotas capital do 

executado, devendo depositar em juízo os valores correspondentes.

Determina-se ainda a penhora a termo do imóvel registrado sob a matrícula 

nº 4759 (RGI- Paranatinga/MT).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e demais atos 

expropriatórios.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117326 Nr: 7999-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CHEILA ZAMBIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Tatiane Cheila 

Zambiasi contra Eduardo Moraes Rodrigues, visando o cumprimento de 

acordo extrajudicial entabulado pelas partes, onde o executado se obrigou 

a quitar tempestivamente todas as parcelas da operação de Leasing 

referida no acordo que ora se executa, como também, todas e quaisquer 

despesas/ obrigações decorrentes daquela operação e/ou inerentes ao 

veículo objeto do Leasing.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para quitar a 

dívida (p.23/26).

Citado (p.30), o executado opôs embargos à execução (apenso).

Em manifestação a exequente requereu o arresto do veículo objeto do 

Leasing, o qual foi deferido à p.36.

A exequente informa que as partes celebraram verbalmente e 

extrajudicialmente um acordo, pelo qual o executado entregou à exequente 

o veículo objeto da lide, e requer a extinção do feito (p.37).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.17/22).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118996 Nr: 1380-13.2013.811.0037

 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: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBE LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar 

proposta por Banco Jsafra S/A contra Cleibe Leandro da Silva, todos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p. 58/62).

O requerente reiterou o pedido de homologação (p. 63).
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É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de p. 59/62. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Taxa judiciária paga (p. 23/24).

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento das custas judiciais, 

como determinado em p. 40. Em caso de inércia, determina-se a anotação 

à margem da distribuição.

Honorários como convencionado entre as partes.

Defere-se o pedido de p. 61 e determina-se a liberação da restrição 

judicial sobre o veículo que consta bloqueado (p. 50), sendo realizada 

neste ato, conforme documento anexo.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119086 Nr: 1471-06.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CHEILA ZAMBIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Visto,

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Eduardo Moraes 

Rodrigues contra Tatiane Cheila Zambiasi, ambos já qualificados.

A embargada informou que celebraram acordo extrajudicial na ação de 

execução em apenso código 117326 e requer o cancelamento da 

audiência designada por este juízo e a extinção do presente feito.

É o relatório. Decide-se.

 Considerando o reconhecimento da dívida por parte do embargante, bem 

como, o acordo celebrado entre as partes noticiado pela embargada, bem 

como a extinção da execução pela satisfação da obrigação, 

caracteriza-se a falta de interesse superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Sem custas judiciárias, uma vez que o embargante é beneficiário da 

justiça gratuita.

Honorários como convencionado entre as partes.

Ante a extinção do feito, determina-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada à p.28.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141654 Nr: 517-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS KRAUSER DE OLIVEIRA

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a ação 

monitória, declarando constituído, de pleno direito o título executivo judicial 

em favor da autora e, em consequência, converte-se o mandado inicial em 

mandado executivo da quantia indicada na inicial, devidamente corrigida 

monetariamente e juros de mora, de 1% ao mês. A correção monetária 

incidirá a partir da data do ajuizamento da ação, enquanto que os juros 

incidirão desde a citação.Custas e taxas judiciais pagas (p. 94).Em razão 

do princípio da causalidade, além das custas e despesas processuais 

desembolsadas pela autora, o réu suportará os honorários advocatícios 

em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com fundamento no artigo 85, § 

8º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143237 Nr: 1279-05.2015.811.0037

 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 VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARONI TRANSPORTES LTDA - ME

 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:

 (...) Conste que a negativação somente ocorre em nome do executado, 

por pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.Salienta-se ainda que, em caso de 

pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer outro 

motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, para 

providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).Nesse 

sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Após, intime-se o exequente para dar 

seguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143406 Nr: 1358-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.145, ante a concordância do exequente e 

determina-se a baixa da averbação n° 10 da matricula n° 12.393, conforme 

solicitado.

Na sequência, cumpra-se a decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146178 Nr: 2619-81.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 62, e determina-se a conversão da presente 

ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos 

termos do art.4º do Decreto-lei n.911/69.

Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.

Cite-se o executado para pagar a dívida correspondente ao valor de R$ 

6.611,81 (seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), 

conforme planilha de débito, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829 do CPC).

O devedor deverá também ser intimado para, querendo, oferecer 

embargos do devedor, no prazo de 15 dias, contados da juntada do 

mandado de citação aos autos (art. 915 do CPC).

Ainda o devedor deverá ser intimado, de que, no prazo supracitado para 

opor os embargos reconhecer o crédito da exequente e comprovar o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de 

custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do 

restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput” 

do CPC).

Caso não seja efetuado o pagamento, concluso para análise dos demais 

pedidos.

Desde já se fixa os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que deverão ser reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento do 

débito (art. 827 § 2º, do CPC).

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

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

Constituição Federal.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Serve a presente decisão assinada como mandado, carta precatória ou 

ofício.

 A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da 

petição inicial e dos documentos.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149998 Nr: 4395-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por João Oliveira de Lima 

contra Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

Intimado para cumprir com a obrigação (p.233), o executado impugnou os 

cálculos apresentados pelo autor, depositando em juízo o valor que 

entende devido (p.234/239).

Intimado para se manifestar (p.240), o exequente concorda com o valor 

depositado e requer a expedição de alvará para liberação dos valores (p. 

241).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.241).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157123 Nr: 7698-41.2015.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALVES RIBEIRO

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

OAB:MT15.484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

EDER ALVES RIBEIRO, todos qualificados.

Deferida a liminar (p. 15), procedeu-se com a busca e apreensão do 

veículo, a qual restou infrutífera (p. 19).

O requerente forneceu novo endereço para cumprimento do mandado (p. 

21), porém não forneceu os meios necessários (p. 25).

Na sequência, apresentou novo endereço (p. 26), não efetuando o 

pagamento da diligência (p. 32).

Após, requereu expedição de mandado para novo endereço (p. 34), 

restando a diligência negativa (p. 37).

O autor pugnou pela desistência da ação e a extinção do feito (p. 38/39).

É o relato. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Não há restrições a serem baixadas.

Custas e taxas pagas (p. 13v/14).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167116 Nr: 3768-78.2016.811.0037

 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: LUIZ CARLOS GABRIEL BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Luiz Carlos Gabriel 

Bueno contra Porto Seguro Cia. De Seguros, ambos qualificados.

O executado apresentou pagamento da divida e requer a extinção do 

processo (p.131/135).

Em manifestação, o exequente requer a expedição de alvará para 

liberação dos valores depositados pelo executado (p.136).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.136).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167852 Nr: 4147-19.2016.811.0037

 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: KHRDC, ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO, MGRF, CGRF, 

KÁTIA JULIET FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a presente 

ação para condenar a Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária obrigatória pela morte de 

Joel Rosa Monteiro às partes autoras Kayan Henrique Rosa da Conceição, 

representado por sua genitora Ana Lúcia da Conceição, Myrelle Geovanna 

Rosa Fernandes e Chawanne Gabryelle Rosa Fernandes, representadas 

por sua genitora Katia Juliet Fernandes, no valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais) para cada, totalizando R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao 

mês, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Conforme entendimento sedimentado em 

sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, na data 

do acidente, incidindo juros moratórios desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ e a correção monetária da 

indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT incidirá a partir do 

evento danoso, quando do julgamento de recurso repetitivo REsp 

1.483.620/SC.Condena-se a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que se fixa em 11% sobre o valor da condenação, em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).Cientifique-se o Ministério 

Público.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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170035 Nr: 5247-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA PRIMAVERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Açofer Indústria 

e Comércio Ltda contra Metalúrgica Primavera Ltda-me, ambos 

qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial requerendo a homologação, 

extinção da ação e a desistência do prazo recursal (p.45).

Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, bem como a desistência do prazo recursal, com isso, 

julga-se extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.26/27).

Honorários advocatícios conforme convencionado.

 Certifique-se, a Senhora Gestora Judiciária o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria..

 Observadas às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170236 Nr: 5335-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARÃES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente eito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173820 Nr: 7316-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente 

proposta por Banco Volkswagen S/A contra Edson da Silva, ambos 

qualificados.

O exequente informa que o executado efetuou o pagamento do débito de 

forma administrativa diretamente ao autor e requer a extinção do feito, bem 

como a expedição de ofícios ao SERASA para que preceda-se a baixa 

das restrições que se encontram em nome do executado e a baixa das 

restrições inseridas via sistema RENAJUD no veículo do executado (p.47).

 Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Defere-se o pedido de baixa das restrições incluídas sobre o veículo do 

executado (p.44), a qual foi realizada neste ato, conforme documento 

anexo.

Verifica-se que não há restrições inseridas no nome do executado a 

serem baixadas nestes autos por este juízo. Em caso de eventuais 

restrições não judiciais incluídas junto aos órgãos de proteção de credito, 

deverão ser baixadas pela parte que a promoveram.

Com o trânsito em julgado desta, nada mais sendo postulado e observadas 

às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176271 Nr: 8669-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Mendes, KARLA TORRES FELIPE 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Sipal Indústria e 

Comércio Ltda contra Agnaldo Mendes e Karla Torres Felipe Mendes, 

todos qualificados.

As partes entabularam acordo (p.39), sendo este homologado à p.40, 

suspendendo-se o processo até o dia 30/08/2017.

Decorrido o prazo de suspensão, o exequente informa que os executados 

cumpriram com o acordo em sua integralidade e requer a extinção do feito.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.26/27).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 
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arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30419 Nr: 2673-33.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MIGUEL SABÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI TEREZINHA FERNANDES CAMPOS, 

ROSILEI TEREZINHA DOS SANTOS, GUILHERME DOS SANTOS 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO SOARES 

ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Visto,

Defere-se o pedido de p.142, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37697 Nr: 287-59.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU GILMAR WIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Sementec Comércio e 

Representação Ltda contra Irineu Gilmar Wietzke, ambos qualificados nos 

autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo, bem como a liberação dos valores bloqueados via 

BACENJUD ao decorrer da ação (p.95/96, 126/127, 181 e 189) em favor 

do exequente, conforme acordado entre as partes do item II.I do acordo 

(p.195/196).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.195/196, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, julga extinto este feito, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do 

exequente, conforme solicitado no item II.I do acordo (p.195).

Custas e taxas judiciarias pagas (p.18/21).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44032 Nr: 6566-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 (...) Decide-se.Considerando que a executada Neuzani não discorda dos 

valores pagos pelo executado a título de verba indenizatória, tendo, 

inclusive, informado os dados bancários para levantamento dos mesmos, 

dá-se por satisfeita a obrigação.Fortes nesses fundamentos, com o 

recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará para liberação dos valores bloqueados à p.242 

em favor do exequente Ricardo Vaz Cardoso, observando-se os dados 

bancários de p.275.Em seguida, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados à p.273 em favor da exequente Neuzani Alves da 

Silva, conforme solicitado (p.277).Após, nada mais sendo postulado e 

observadas às formalidades legais, arquive-se.Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 6652-32.2006.811.0037

 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: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso, MARIA DE LURDES 

ZASSO, GENTIL ZASSO, JOSÉ LUIZ ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/04/2018, às 14h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 541-61.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Agroverdi S/A – 

Máquinas Agrícolas contra João Claudio Mydlo, todos já qualificados.

Citado para pagar o débito (p.45), o executado quedou-se inerte.

Deferiu-se o pedido de bloqueio online na conta do executado (p.51), 

sendo este infrutífero (p.66/68).

O exequente requereu penhora do bem imóvel de propriedade do 

executado, sendo o pedido deferido à p.78, expedindo-se o respectivo 

termo (p.81) e procedendo-se a intimação do executado e de sua esposa, 

os quais, intimados, não apresentaram impugnação à penhora, conforme 

certidão (p.102).

Em seguida, determinou-se a intimação do autor para comprovar o registro 

da penhora na matrícula do imóvel (p.103), o qual, intimado, requereu a 

expedição de novo mandado de penhora (p.110).

Determinou-se a apresentação pelo requerente da matrícula atualizado do 

bem imóvel (p.114).

Em manifestação, o autor pugna pela desistência da ação, sem resolução 

do mérito (p.115).

Intimado pessoalmente para se manifestar sobre o pedido de extinção da 

ação, o requerido quedou-se inerte (p.118/120).

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.115), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.27).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58235 Nr: 5847-11.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 106/107.

Remetam-se os autos a Contadora Judicial para realização de novo 

cálculo de atualização do débito, com correção monetária incidente a partir 

da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016).

Com o cálculo ciência as partes.

Na sequência, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, remeta-se o presente feito para o Cartório Distribuidor para 

regularização da capa dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61446 Nr: 1379-67.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Visto,

 Deixa-se de receber os embargos de declaração (p.124/126), visto que é 

intempestivo, conforme certidão de p. 130.

Nada mais sendo postulado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 4005-59.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IZABEL GERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, deixou-se de intimar o requerido para se manifestar sobre a 

extinção do feito, uma vez que este é revel.Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e taxas 

judiciárias pagas (p.20/23).Sem honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório.Expeça-se oficio ao Detran para baixa da restrição de 

p.129.Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66887 Nr: 6725-96.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Visto,

Intime-se o embargado para colacionar nos autos comprovação da cessão 

de crédito informada (p.297), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da substituição do polo ativo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72346 Nr: 4661-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS PANELÃO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 (...) Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 924, II, do CPC.Sem custas e taxas.Defere-se o pedido de 

p.111/112 e em cumprimento ao oficio de p.110 determina-se a 

transferência do valor R$ 9.466,90 (nove mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais a noventa centavos) penhorado, para os autos 

n°0001365-06.2014.23.0076 da 5° Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.Por fim, 
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defere-se o levantamento do valor remanescente em favor do exequente, 

devendo este indicar dados bancários para expedição de alvará.Com o 

trânsito em julgado desta, determina-se a transferência do valor R$ 

9.466,90 (nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais a noventa 

centavos) penhorado, para os autos n°0001365-06.2014.23.0076 da 5° 

Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.Por fim, observadas às formalidades 

legais, arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-seIntime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74403 Nr: 6722-10.2010.811.0037

 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: ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME, JACQUELINE 

DE SOUZA ARAÚJO, TEREZINHA FERRAZ GOMES, ARNALDO FERREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 (...)Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte da autora, 

no prosseguimento do feito, pois mesmo intimada, não promoveu o 

andamento do feito. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil e revoga-se a liminar.Sem custas e 

taxas judiciais, uma vez que os autores são beneficiários da Justiça 

gratuita.Em consonância com o disposto no art.485, § 2° do CPC, 

condena-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

advogado do requerido, que se fixa em 1.200,00 (mil e duzentos reais), em 

consonância com artigo 85, paragrafo 8°, do Código do Processo Civil. 

Contudo, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (art. 

98 § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais 

sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74872 Nr: 7190-71.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA & BINSFELD LTDA, VERA TERESINHA 

BINSFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:MT/10.554-E, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.96, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75392 Nr: 7707-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES 

BUSANELLO, NÉDIO BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, RAFAELA HENRIQUESM GANIME - OAB:, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por Banco 

CNH Industrial Capital S/A contra Benigno Alcides Busanello; Lurdes 

Busanello e Nédio Busanello, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial (p. 130/134), o qual foi 

homologado (p. 137).

Na sequência, o exequente informa que houve o cumprimento integral do 

acordo pelos executados e pugna pela extinção do feito (p. 139).

 É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Forte nesses fundamentos, ante a informação do exequente de 

recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Taxa e custas judiciais pagas (p. 66/67).

 Honorários como convencionado entre as partes.

Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, 

dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100151 Nr: 7964-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PILLON, ODETE PILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT

 Visto,

Defere-se o pedido de p.173, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 201-15.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GUEDES DA SILVA -ME, ELIAS GUEDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARIA 

- OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.73, e em consonância com o disposto no art.921, 
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III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107851 Nr: 6987-75.2011.811.0037

 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: LUIZ MASCHIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Visto,

Em análise ao pedido de p.437, verifica-se que a intimação de p. 436, foi 

expedida de forma equivocada a parte autora. Assim, intime-se o 

requerido para o pagamento das custas e taxas devidas, caso não seja 

efetuado pagamento, anote-se a margem da distribuição.

Em seguida, arquive-se o presente feito, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108864 Nr: 8053-90.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE NILSON, Elci Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

JANICE FLORE CAMPOS - OAB:10706 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Visto,

Em relação ao pedido de p. 53 e documentos anexados a p.55/59, 

intime-se o embargado para manifestar-se, nos termos dos artigos 9º e 

10, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, em caso de inércia, certifique-se e concluso para 

análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110983 Nr: 1331-06.2012.811.0037

 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): EVERALDO RAUL CABRAL

 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:

 Visto,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado Sicredi contra 

Everaldo Raul Cabral, ambos qualificados.

O exequente pugnou pela extinção do processo, informando que o débito 

foi devidamente quitado, requerendo a baixa das restrições inscritas na 

matrícula de n° 9.916 do CRI de Poxoréo-MT (p.111).

 É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, ante a informação do recebimento do débito, o 

Estado-Juiz julga extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 924, inciso II, do CPC.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Poxoréo-MT, 

para providenciar a baixa das anotações de impedimento oriundas do 

presente feito ( p.108/110), do imóvel de matricula n° 9.916.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.62).

 Honorários como convencionado entre as partes.

 Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, 

dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112701 Nr: 3096-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES LOPES & CIA LTDA - ME, BRUNA 

LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:MT17023, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT 

8.194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.170, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113678 Nr: 4049-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Visto,

Intime-se o requerente para se manifestar sobre a petição de p.167/195, 
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no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118623 Nr: 989-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Hsbc Finance 

Brasil S/A – Banco Múltiplo contra Marlan José da Costa, ambos 

qualificados.

As partes entabularam acordo e requerem a homologação e suspensão 

do processo, bem como a baixa das restrições inseridas no veículo do 

executado á p.59 (p.89/91).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 10/12/2020, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

Defere-se o pedido de baixa das restrições incluídas sobre o veículo do 

executado, a qual foi realizada neste ato, conforme documento anexo.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125356 Nr: 7927-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE, MAURO EIITI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.85, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 8833-59.2013.811.0037

 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: CONSTANCIO JOSÉ LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Visto,

Trata-se de Ação Monitória proposta por Constancio José Lauer contra 

João Roberto Hatch de Medeiros, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme 

termo de sessão de conciliação de p.53, para tanto, requerem a 

homologação do aludido acordo.

É relatório. Decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo supracitado. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.13).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126368 Nr: 8931-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.75, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130364 Nr: 3019-32.2014.811.0037

 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): ROGERIO LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:34.524-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 75, determinando a suspensão do processo pelo 

prazo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 313 do CPC.

Decorrido o prazo deve o autor dar prosseguimento no feito, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 5497-13.2014.811.0037

 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: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Visto,

Defere-se o pedido do requerente de p.231 e determina-se a intimação do 

Administrador Judicial para que apresente o plano de recuperação judicial 

onde constem as cotas cobradas no presente feito, sendo N070/038, 

N100/003, N100/020, N100/022 e N100/058, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137269 Nr: 8499-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI, MAIRI SAMUEL 

MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - 

OAB:48003/RS, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 Visto,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco John 

Deere S/A contra Milton Martinelli e Mairi Samuel Martinelli, todos 

qualificados.

As partes pactuaram acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p.360/361).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até o dia 20/10/2018, nos termos 

do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138471 Nr: 9312-18.2014.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Visto.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Itaú Unibanco S.A. contra 

Luciano Gomes da Costa e Djalma Vieira, todos já qualificados.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação dos requeridos (p.44/45).

Citados (p.55 e 240/241), o requerido Luciano Gomes da Costa quedou-se 

inerte e o requerido Djalma Vieira apresentou Embargos Monitórios 

(p.68/237).

Intimado para se manifestar, o requerente apresentou Impugnação aos 

Embargos Monitórios (p.242/245).

À p.247, o autor requer a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo 

em vista que, firmado acordo entre as partes fora dos autos, não existe 

mais interesse processual.

Intimado por meio de seu advogado para se manifestar sobre o pedido de 

extinção, o requerido Djalma Vieira quedou-se inerte, deixando-se de 

intimar o requerido Luciano Gomes da Costa, uma vez que este é revel.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.35/36).

Honorários como convencionado entre as partes.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165685 Nr: 2990-11.2016.811.0037

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916).Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei.As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Em relação ao pedido de 

restrição do veiculo, este já foi deferido e inserido, conforme se extrai da 

p.29 e 31.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3158-13.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO OLIVEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.52, e em consonância com o disposto no art.921, 
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III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167854 Nr: 4149-86.2016.811.0037

 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: ROGERIO SILVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido 

inicial para condenar a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT à parte autora Rogério Silveira do Nascimento, no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC.Conforme entendimento sedimentado em sede de 

Recurso Especial Repetitivo e posteriormente Sumulado, na data do 

acidente, incidindo juros moratórios desde a citação, conforme enunciado 

nº 426 da Súmula do STJ e a correção monetária da indenização por morte 

ou invalidez do seguro DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando 

do julgamento de recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC. Condena-se a 

parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 

R$1.200,00 (mil e duzentos reais), em conformidade com o art. 85, 

parágrafo 8º do CPC.Determina-se o levantamento dos valores referentes 

aos honorários periciais em favor do médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

verificando os dados bancários de p. 77.Com 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172177 Nr: 6379-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA CONTINENTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO, VALDECIR 

ANTONIO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, 

RAFAEL DA ROSA KLEIN - OAB:MT/21959-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Decide-se.O primeiro requerido foi devidamente citado, contudo, não 

contestou a ação e não efetuou o depósito judicial da integralidade da 

dívida, sendo, portanto, revel.A revelia do requerido faz presumir 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial, 

na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, e estas acarretam a 

procedência do pedido, bem como pelo contrato de locação se comprova 

o negócio entabulado entre as partes para constituição em mora do 

requerido (p. 16/19).Assim, intime-se o requerido José Marcelo Marcolino 

para, no prazo legal, efetuar o depósito do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, no endereço 

de p. 67.Proceda-se nova tentativa de citação do requerido Valdecir 

Antonio Guadagnin para, querendo, apresentar contestação por petição 

no prazo de 15 (quinze) dias ou efetuar o pagamento do débito 

devidamente atualizado.Ainda, verifica-se que a petição de p. 62/67 está 

apócrifa, desta forma, intime-se a parte requerente para sanar a 

irregularidade apontada, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

regularização, defere-se o pedido e determina-se o levantamento da 

caução ofertada em p. 35/36, atentando-se aos dados bancários 

constantes em p. 64.Após, intime-se a autora para dar prosseguimento ao 

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

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183018 Nr: 430-62.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI JOSE PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 Vistos,

 Considerando a desídia do embargante ante o não comparecimento na 

audiência de conciliação, bem como, não tendo se manifestado sobre a 

impugnação, intime-se a parte autora dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o embargante para manifestar 

se possui interesse no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 185652 Nr: 1841-43.2017.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIEGO KIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT/9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Recebe-se a presente deprecata em seus preciosos termos jurídicos.

Cumpra-se, valendo a cópia da decisão de p.95, como mandado.

Alcançado o êxito, comunique-se o juízo originário, via malote digital, 

observando-se o item 3.1.25.1 do provimento n.31/2015, para nos termos 

do art.2, §13, do Decreto-lei n.911/1969, providenciar a intimação do 

banco requerente para retirar o veículo no local depositado no prazo de 

até 48(quarenta e oito) horas.

Após o cumprimento do item 3.1.25, arquive-se o presente feito com baixa 

definitiva.

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida.

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado.

Se necessário, cumpra-se em plantão judicial. Em caso de indisponibilidade 

do oficial plantonista, distribua a presente decisão a outro oficial 

competente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 2400-59.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Confederação 

Nacional da Agricultura - CNA contra Geraldo Fortunato, ambos 

qualificados.

As partes entabularam acordo (p.228/229), sendo este homologado à 

p.300, suspendendo-se o processo até o dia 31/11/2017.

No mesmo ato, determinou-se a intimação do exequente para se 

manifestar sobre o desbloqueio do valor penhorado à p.22, informando a 

parte autora à p.301 que concorda com a devolução dos valores 

bloqueados e requerendo a expedição de alvará para liberação do valor 

em favor do executado.

Decide-se.

Considerando que, findo o prazo de suspensão há mais de 30 dias, as 

partes não se manifestaram até a presente data, presume-se que o 

acordo foi integralmente cumprido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Intime-se o executado para informar os dados bancários, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, expeça-se alvará para liberação de valores em favor 

da parte executada.

Com o trânsito em julgado desta, nada mais sendo postulado e observadas 

às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50459 Nr: 5779-95.2007.811.0037

 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: EXPORTA COMERCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Raiter, SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO TEIXEIRA - 

OAB:, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, MARCOS 

APARECIDO RODRIGUES - OAB:4591/MT, MARLEN PEREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:53261/MG, Rafael de Mello Sanchez Rola - 

OAB:117301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, KELLI MARIANI 

LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62912 Nr: 2631-08.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, CLÁUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:OAB /SP200.841, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 

9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.90.

Intime-se a parte executada pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar a exata localização de bens à penhora, sob as penas do art. 

774 do Código de Processo Civil.

 Com a indicação, proceda-se a penhora e avaliação.

Caso seja infrutífera a intimação, ao exequente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101006 Nr: 603-96.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRUZEIRO S. LTDA, 

JOSIANE DA SILVA PINHEIRO, JONER SCHUVARTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB: MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Itaú 

Unibanco S/A contra Transportadora Cruzeiro S. Ltda, Josiane da Silva 

Pinheiro e Joner Schuvartz, ambos qualificados.

O exequente informou que realizou acordo de quitação e requereu o 

desbloqueio do valor de p.153 (p.194).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto e ante a informação do exequente de acordo (p.194), o 

Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, com resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas e taxas.

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Realizou-se as baixas das restrições dos veículos p.101/103/105, 

conforme documento anexo.

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado a p.153 em favor 

do requerido Joner Schuvartz e após arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135379 Nr: 7081-18.2014.811.0037

 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: LAZARO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:MT 5.023, MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - OAB:MT 

4.444, ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - OAB:MT/ 14.404, ROBERLEY 

RODRIGUES RIBEIRO - OAB:MT/ 3.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO MAXIMO 

RICARDO DOS SANTOS - OAB:260454, JULIANE BARBOZA DOS 

SANTOS - OAB:223.771, KEILLA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO - 

OAB:84.676RJ, MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/146454

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Lazaro Ferreira 

Martins contra Itaú Vida e Providência S/A, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção da ação, bem como a desistência do prazo recursal (p.361/362).

O executado juntou comprovante da quitação integral do acordo e requer 

a extinção do feito e a expedição de alvará para liberação do valor 

depositado à p.89/90 em função da liminar deferida à p.74/75 (p.363/364).

É o breve relato. Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do novo CPC.

Sem custas e taxas judiciarias, uma vez que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita (p.75).

Honorários como convencionado entre as partes.

Expeça-se alvará para levantamento de valores em favor do executado, 

conforme solicitado (p.364).

Por fim, como a parte autora renuncia ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 
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Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139081 Nr: 9736-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA

 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:

 Visto,

 Diante da informação do falecimento da executada, suspende-se o 

processo, nos termos do art.313, I, do CPC, devendo a parte autora 

promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo de até 6 (seis) meses (artigo 313, §2º, inciso I, do 

Código de Processo Civil), sob as penalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4615 Nr: 243-21.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DAMICO, VALDENIR HENRIQUE DE 

SOUZA, CLÓVIS MADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT

 Visto,

Diante da manifestação do exequente de p.207, defere-se o pedido de p. 

202. Para tanto, neste ato realizou-se o desbloqueio, conforme documento 

em anexo.

 Assim, considerando que já houve sentença homologatória, promova-se o 

arquivamento do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18099 Nr: 195-23.2002.811.0037

 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): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação aos pedidos de p. 194/195 e documentos anexados a 

p.196/202, intime-se o exequente para manifestar-se, nos termos dos 

artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, em caso de inércia, certifique-se e concluso para 

análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 3898-54.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056, SHEILA 

CAROL CHRIST - OAB:29182/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Certifico que deixei de expedir o mandado de busca de bens , uma vez 

que não consta o endereço. 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 em qual endereço deverá ser 

efetuada a busca de bens , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106566 Nr: 5632-30.2011.811.0037

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Belo Braga

 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: OSVALDO BELO BRAGA - 

OAB:48745

 Visto,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por Osvaldo Belo Braga 

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado - Sicredi, todos qualificados.

As partes entabularam um acordo e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p. 51/52).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 10/03/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

 No que tange ao pactuado no item 3 (p. 51), foram realizadas as baixas 

das restrições via RENAJUD, conforme documento em anexo.

Translada-se cópia ao processo n° 5632-30.2011.811.0037 – Código 

106566.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108250 Nr: 7412-05.2011.811.0037

 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: ADMA SILVANA GRAPIGLIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222, 

SOLANGE ROCHELI NEUENFELD - OAB:MT 15992-O

 (...)Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.108/109, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como, a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.Custas e taxas judiciarias pagas 

(p.43/44).Honorários como convencionado entre as partes.Considerando 

o acordo realizado e a extinção do feito, determina-se o cancelamento da 

audiência de instrução designada á p.136.Certifique-se nos autos, a 
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Senhora Gestora Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159823 Nr: 331-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Robson Almeida dos Santos Macedo, ambos 

qualificados.

O requerente informa que o requerido efetuou o pagamento do débito e 

pugna pela extinção do processo (p.51).

 É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante a informação do requerente de 

recebimento do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Determina-se a baixa da restrição judicial (p.35), a qual foi realizada neste 

ato, conforme documento anexo.

 Taxas e custas judiciarias pagas (p.18/19).

 Sem honorários, pois não se formou contraditório.

Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, 

dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170711 Nr: 5590-05.2016.811.0037

 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: OSVALDINO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYRA MARTINS VILALBA - 

OAB:14047

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz concede a segurança para 

determinar que a impetrada mantenha o fornecimento de energia elétrica 

ao impetrante, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e taxas.Indevida verba honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09, 

Súmula 512 do Ilustre Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Excelso 

Superior Tribunal de Justiça).Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 189285 Nr: 3538-02.2017.811.0037

 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: OSVALDO BELO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO BELO BRAGA - 

OAB:48745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposto por Osvaldo Belo Braga 

em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado - Sicredi, todos qualificados.

As partes entabularam um acordo e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p. 51/52).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 10/03/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

 No que tange ao pactuado no item 3 (p. 51), foram realizadas as baixas 

das restrições via RENAJUD, conforme documento em anexo.

Translada-se cópia ao processo n° 5632-30.2011.811.0037 – Código 

106566.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139758 Nr: 10125-45.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA, ELIZETE 

VIEIRA DA LUZ

 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:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 7108-64.2015.811.0037

 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: EBBL EMPRESA BRASILEIRA DE BIJUTERIAS EIRELLI 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETHIENE BRANDÃO E SILVA M. DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEREZA CHRISTINA C. 

CASTILHO CARACIK - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EBBL EMPRESA 

BRASILEIRA DE BIJUTERIAS EIRELI EPP contra ETHIENE BRANDÃO E 

SILVA M. DE LIMA - ME, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção da ação, bem como a desistência do prazo recursal (p.49/50).

A exequente informa que o débito foi quitado em sua integralidade pela 

parte executada, requerendo a extinção do feito e o desentranhamento do 

cheque de p.17 para que a executada possa retira-lo (p.52).

É o breve relato. Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do novo CPC.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.18/19).

Honorários como convencionado entre as partes.

Defere-se o pedido de desentranhamento do cheque de p.17.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 
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Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000660-53.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARLEIDE RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, JUNIOR CEZAR ALVES RODRIGUES Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada 

por MARLEIDE RODRIGUES DE SOUZA em face de JUNIOR CESAR ALVES 

RODRIGUES, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que 

seu neto é portador de dependência química de múltiplas drogas, de forma 

que não possui capacidade para reger sua pessoa e administrar seus 

bens. Relata que o vício de seu neto vem afetando a vida de seu filho, bem 

como de toda a sociedade. Por tais razões necessita, com urgência, de 

tratamento especializado. Assim, pugna, em sede de tutela antecipada, 

pela avaliação médica de JUNIOR, bem como a posterior internação 

compulsória para tratamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. De 

início, cumpre trazer à baila que, em função da idealização do primado do 

direito à vida como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal e 

de seu correlato direito à saúde artigo 6° e artigo 196 da CRFB/88, ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana artigo 1°, inciso III, da CRFB/88, desponta a ideia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado. Logo, ao Estado democrático pesa o dever 

de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a 

todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar 

a implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio 

constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e sobrepõe-se aos 

demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais 

amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal. Nesse sentido: “(…) O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (…)” 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140). Insta consignar que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303, do referido códex, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Dessa forma, a princípio, está demonstrada a existência de 

hipótese factual que retrata que o primeiro requerido encontra-se em 

situação de risco e que, inclusive, pode agravar seu estado de saúde 

face à ausência do tratamento específico, circunstância essa que dá vigor 

a probabilidade do direito invocado. Assim, com o propósito de buscar a 

preservação de direitos, em que a probabilidade do direito invocado 

caracterizado pela situação peculiar de saúde que se encontra o 

requerente, aliado à possibilidade de reversão do quadro clínico que 

apresenta através da realização de tratamento em clínica específica — 

probabilidade do direito - e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil 

do processo — corporificado pelo risco que decurso do tempo pode 

catalisar, restaram perfeitamente delineados, de forma a indicar a 

conveniência da medida ventilada, que virá ao encontro de seu interesse, 

os quais devem sobrepor-se aos demais, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido postulado 

em sede de tutela de urgência. Nessa toada: “(...). 1. Ainda que não tenha 

primado pela melhor técnica, o direito em tela é de pessoa dependente de 

drogas, em situação de risco e, assim, não pode o Judiciário se furtar de 

prestar uma jurisdição rápida e efetiva para garantir o direito à vida e à 

saúde, o que justifica a relativização de alguns princípios e garantias 

processuais pela absoluta preponderância do bem jurídico tutelado. 2. A 

Constituição Federal (art. 196) preceitua que "saúde é direito de todos e 

dever do Estado", aí entendido em sentido amplo, contemplando os entes 

federados União, Estados e Municípios. 3. Estado e Município são 

sabidamente partes legítimas passivas em demandas que versem sobre 

internações compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e 

drogadição, mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que 

presta os primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera 

ambulatorial, dispondo de meios para dar os encaminhamentos 

necessários à internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo 

gerenciamento do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de 

Saúde. 4. Cabe ao Judiciário vigiar o cumprimento da Lei Maior, mormente 

quando se trata de tutelar superdireitos como vida e saúde. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70050488196, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 29/11/2012). “(...). 1. Tratando-se de pessoa usuária de 

drogas, agressiva e violenta, é cabível pedir aos entes públicos a sua 

internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, 

a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os entes públicos têm 

o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não 

tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder 

público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir o 

direito à saúde. 4. É solidária a responsabilidade dos entes públicos. 

Inteligência do art. 196 da CF. 5. Cabível a condenação da Fazenda Pública 

ao pagamento das despesas processuais. Inteligência do art. 6º, letra c, 
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da Lei nº 8.121/85 e do item 3 do Ofício Circular nº 595/07-CGJ. Recurso 

desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (Apelação Cível Nº 70047448873, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/03/2012). “ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEFERIMENTO - 

ADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. Verificada a presença dos 

requisitos legais, é de rigor a manutenção de decisão que concedeu a 

antecipação de tutela a fim de permitir a internação compulsória de 

dependente químico". (TJSP, Processo: AI 1556234320128260000 SP 

0155623-43.2012.8.26.0000, Relator(a): Thales do Amaral, 

Julgamento:05/11/2012, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público, 

Publicação: 08/11/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A FIM DE 

DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO 

EM CLÍNICA ESPECIALIZADA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTES DECISÃO MANTIDA 

RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Processo: AI 663777020118260000 SP 

0066377-70.2011.8.26.0000, Relator(a): Ferraz de Arruda, Julgamento: 

10/08/2011, Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público, Publicação: 

16/08/2011). Deveras, a dimensão transcendental do direito à vida e à 

saúde, extravasa a concepção tradicional, e por considerar que se trata 

de direitos que ostentam mais alto grau axiológico e não admitirem 

proteção postergada, tem-se consolidado o entendimento na seara 

jurisprudencial de que se afigura perfeitamente possível, com espeque no 

conteúdo normativo do artigo 536 do Código de Processo Civil, o bloqueio 

de verbas públicas como meio coercitivo e forma de garantir o direito a 

vida e a saúde de quem necessite e não tenha condições de arcar com os 

custos. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE CONTAS DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. 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. 2. 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. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Recurso Especial nº 

835.687/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministra Eliana Calmon, julgado em 

04/12/2007, fonte DJ de 17/12/2007, p. 160). Ante o exposto, DEFIRO EM 

PARTE o pedido de tutela de urgência formulado na inicial apenas para o 

fim de DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, adotem 

as providências necessárias para avaliação médica de JUNIOR, com 

médico especialista em Psiquiatria. Consigo que o tratamento deverá ser 

arcado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente 

estatal. Sem prejuízo, considerando que a parte requerente está 

patrocinada pela Defensoria Pública, nomeio como defensor do requerido 

JUNIOR, o Dr. CRISTIANO TERRENGUI, OAB/MT nº 23584/O, advogado 

atuante nesta Comarca e fixo seus honorários em 01 URH. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, 

observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador-Geral, e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, na 

pessoa de seu representante legal, para o cumprimento da liminar. 

Notifique-se o representante do Ministério Público e cientifique o i. 

Defensor Público. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002129-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIANNE MAGNA GALANO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA (RÉU)

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002129-71.2017.8.11.0037 AUTOR: 

HIANNE MAGNA GALANO GUIMARAES RÉU: NAIARA SUELLEN FISCHER 

DA SILVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, HOSPITAL DAS 

CLINICAS PRIMAVERA LTDA Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 2018. Primavera do Leste,8 de 

fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000643-17.2018.8.11.0037 AUTOR: HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, 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 e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000530-63.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MADALENA GOMES 

MONTEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MADALENA GOMES 

MONTEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de doenças no sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, dor lombar 

baixa, lumbago com ciática (cid m54 m 54.5; m 54.4), impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a Tutela Provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 
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mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do 

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

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 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.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000632-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE VERARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000632-85.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PEDRO JOSE VERARDI 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, 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 e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156642 Nr: 7480-13.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIOMAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 7480-13.2015.811.0037 (Código 156642)

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecida pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, excesso na 

execução, vez que o cálculo foi elaborado sem observância da lei nº 

9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como do índice 

de correção monetária vigente.

Às fls. 23/24, a exequente apresentou resposta aos embargos.

A contadoria do juízo apresentou os cálculos às fls. 27/31.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta seus 

embargos no fato de que o cálculo realizado pela contadoria está em total 

desobediência com o disposto na Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09, ocasionando, assim, excesso na execução, vez 

que deveria ter sido utilizado o TR como índice de correção monetária.

Não obstante ao alegado, a contadoria apresentou o cálculo em 

obediência à sentença prolatada às fls. 59/61, a qual não foi alterada com 

o acórdão de fls. 121-v.

É importante ressaltar que, segundo o entendimento jurisprudencial, a 

matéria alegada pelo executado, em processo já julgado por sentença de 

mérito com trânsito em julgado, comporta discussão somente em ação 

rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil.

 Não obstante, no caso sub judice, operou-se a preclusão temporal do 

direito à rescisão, conforme previsto no artigo 975 do referido código, 

visto que já se passaram mais de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da 

sentença.

Destarte, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão, não é 

concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e 

agasalhada pela coisa julgada.

 Senão, vejamos:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE 
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NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

ALBERGADA PELA COISA JULGADA QUE RECLAMA PROCEDIMENTO 

ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não é concedido à 

parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada 

pela coisa julgada, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão. "A 

coisa julgada material evidencia-se pela preclusão máxima, porquanto tal 

eficácia, conferida à sentença de mérito transitada em julgado, vincula as 

partes e os demais órgãos julgadores à matéria apreciada por decisão 

judicial, impedindo-se assim a reanálise do tema, ainda que se refira à 

questão de ordem pública (Apelação Cível n. , de Blumenau, rel. Des. 

Salete Silva Sommariva, em 28-8-2007)". (TJ-SC – AC 779886 SC 

2011.077988-6, Orgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil, Relator: 

Saul Steil, Julgamento: 13 de Fevereiro de 2012).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE JULGADO. PRECATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 11.960 

/09. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ERRO 

MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não merece reparos a decisão 

recorrida, que negou seguimento ao agravo de instrumento da Autarquia, 

ao fundamento de que a conta de liquidação encontra-se em consonância 

com o que foi estabelecido no título executivo, afastando a ocorrência de 

erro material no julgado. II - Em sede executiva foi apresentada conta de 

liquidação pelo Instituto Previdenciário, em procedimento de execução 

invertida. A autora concordou com os cálculos, no valor de R$ 367.476,90, 

atualizados até 09/2011, que foram acolhidos pela Magistrada de primeiro 

grau. III - Determinada a expedição de ofício precatório para pagamento do 

principal e respectivos honorários. IV - O INSS submeteu os valores à 

análise do setor de legitimação de precatórios da Procuradoria Autárquica, 

identificando que na conta apresentada não houve a aplicação da Lei 

11.960 /09. Solicitou no Juízo a quo o bloqueio do pagamento. V - Foi 

determinado o bloqueio da importância a ser depositada. VI - De acordo 

com a decisão proferida em primeiro grau, há que se respeitar a 

imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, que previu a 

aplicação de juros de mora de maneira distinta daquela prevista na Lei 

11.960 /09. Por tal motivo, determinou o desbloqueio dos valores 

constantes do precatório. VII - A possibilidade de se proceder à correção 

da sentença ou acórdão, mediante o reconhecimento da ocorrência de 

erro material, que excepciona a regra contida no art. 463 , do CPC , diz 

respeito a meras correções ou equívocos constantes da decisão, 

perceptíveis primo ictu oculi, o que não é o caso dos autos. VIII - 

Apresentada a conta de liquidação pela Autarquia, em procedimento que 

se convencionou denominar execução invertida, com a qual concordou a 

parte autora e foram posteriormente acolhidos pelo juízo, que determinou... 

TRF-3 -  AGRAVO DE INSTRUMENTO AI  17411  SP 

0017411-80.2013.4.03.0000 (TRF-3) Data de publicação: 15/09/2014.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido 

nos EMBARGOS À EXECUÇÃO e HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela contadoria de fls. 27/31.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta 

sentença para execução em apenso, prosseguindo-se a execução.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias, não havendo neste caso 

que se falar em duplo grau de jurisdição necessário, consoante 

jurisprudência majoritária que tomo a liberdade de transcrever:

“PROCESSUAL CIVIL – REMESSA OBRIGATÓRIA – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – DESCABIMENTO – Os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública em sede de 

execução fundada em título judicial não se encontram submetidos ao duplo 

grau de jurisdição. Salvo a hipótese de execução fiscal, a remessa 

necessária, prevista no artigo 475 do CPC, com a redação que lhe 

conferiu a Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, é cabível apenas 

em sede de processo cognitivo, situação diversa, portanto, da execução 

fundada em título judicial, em que toda a matéria de mérito já fora 

esmiuçada no processo de conhecimento. Remessa não conhecida”. (TRF 

5ª R. – REOAC 1999.81.00.019523-9 – 1ª T. – Rel. Des. Fed. José Maria de 

Oliveira Lucena – DJU 27.04.2007 – p. 919).

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113335 Nr: 3851-36.2012.811.0037

 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: GILBERTO BARONAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20591 Nr: 1663-22.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANTINO JOSE LAZARIN

 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: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:3.746

 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 a 

cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48123 Nr: 3464-94.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 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 a 

cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 6173-05.2007.811.0037

 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 PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287
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 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, remetam-se os autos à 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126607 Nr: 9150-57.2013.811.0037

 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): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 6173-05.2007.811.0037

 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 PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, 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 a 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.: 63490 Nr: 3170-71.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO & VALERIANO TEIXEIRA LTDA, 

MARLENE VALERIANO TEIXEIRA, MARIA HELENA VALERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, 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 a 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.: 2990 Nr: 1-10.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO EDUARDO ROQUE - ME, ANTÔNIO 

EDUARDO ROQUE, José Custódio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21134 Nr: 2277-27.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE

 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:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21278 Nr: 2425-38.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORONALDO JARA

 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:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 964-21.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34599 Nr: 2634-02.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35519 Nr: 3478-49.2005.811.0037

 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): SINATRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 826-25.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA, DARCI 

MARTINS, Márcia Carvalho Cruz, MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, 

MAURO ANDRADE ROMERO MARQUES, DANIEL BUENO LEME - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, HELDER MONTEIRO 

DAL COL - OAB:15.076 - PR, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - 

OAB:MT 7.457-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70545 Nr: 2855-09.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSCHEER E NUSKE LTDA, ILOIDE 

MARGARETE NUSKE, VILMAR LUIS WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado, ROMES JULIO 

TOMAZ -PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73550 Nr: 5872-53.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MARIA PACHER BUSARELLO - ME, 

ANDREIA MARIA PACHER BUSARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73574 Nr: 5896-81.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA PEREIRA VIEIRA SOARES & CIA LTDA, 

ANA DUARTE 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73777 Nr: 6098-58.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - ME, 

EDNEON LINHARES DE 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 2507-20.2012.811.0037

 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: EXPEDITO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115604 Nr: 6161-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR TEREZINHA GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral

 Processo nº 6161-15.2012.811.0037 (Código 115604)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a vinculação dos valores bloqueados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124603 Nr: 7175-97.2013.811.0037

 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: VALDIR SCAPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124711 Nr: 7281-59.2013.811.0037

 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: PAULO IDEFONSO

 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, 

PAULO RUBENS BALDAN - OAB:MT/13.478/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125871 Nr: 8438-67.2013.811.0037

 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: BERENICE LAVÍNIA JANÉRI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500/MT, SIMONE MARIA VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:MT/9393, THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128253 Nr: 1188-46.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAS BOAS & PORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128306 Nr: 1240-42.2014.811.0037

 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: DEUSILIA MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131597 Nr: 4067-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO MOISES NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

Daiana Ottonelli Werner - OAB:OAB-MT 14.777-O, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146331 Nr: 2697-75.2015.811.0037

 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: EDSON MOREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160795 Nr: 753-04.2016.811.0037

 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: GVIMDS, LORRANY LOPES IWASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEÇELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/18315/O, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:MT/ 

18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171116 Nr: 5758-07.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA A. DE LIMA - ME, ADRIANA ARAUJO 
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DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171923 Nr: 6166-95.2016.811.0037

 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 SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173827 Nr: 7321-36.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CLAUDIR VIAIS ME, NILSON CLAUDIR 

VIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174020 Nr: 7426-13.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A TIBOLA & CIA LTDA, KEILA FABIULA DA 

SILVA, EDUARDO GUILHERME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174546 Nr: 7691-15.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA A. DE LIMA - ME (K'LAMITA 

CONFECÇÕES), ADRIANA ARAUJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187285 Nr: 2613-06.2017.811.0037

 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: Márcia Carvalho Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO REIS MARSON - 

OAB:PR// 44855, RODRIGO PELISSÃO DE ALMEIDA - OAB:PR 41.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199620 Nr: 8344-80.2017.811.0037

 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: MARIA SARMENTO DE SOUZA

 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40331 Nr: 2842-49.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINDA IRINEU DA SILVA

 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: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42290 Nr: 4679-42.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ALVES MACHADO

 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: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 5642-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43545 Nr: 5881-54.2006.811.0037

 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): EDIO INACIO FRANKEN

 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:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, 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 a 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.: 46811 Nr: 2304-34.2007.811.0037

 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: ELESANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 866-36.2008.811.0037

 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: FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO, JOSE 

FERREIRA DE CARVALHO, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS 

FERREIRA GOMES, RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE CARVALHO, JOÃO BATISTA FERREIRA

 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.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 5302-38.2008.811.0037

 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 CIPRIANO CARDOSO

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1159-69.2009.811.0037

 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: JOANA NUNES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102825 Nr: 8759-10.2010.811.0037

 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): WILSON LEITE

 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.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, 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 a 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.: 112782 Nr: 3188-87.2012.811.0037

 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: IZABEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 
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ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114777 Nr: 5289-97.2012.811.0037

 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: JOBE DE CASTRO PATRICIO

 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.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119568 Nr: 1993-33.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO COMIGO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, e ordem de serviço nº. 01/2017/GAB, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo se 

for o caso, a execução do decisum ou requererem o que entenderem de 

direito, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123179 Nr: 5715-75.2013.811.0037

 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: SUELI SOUTO ONÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128491 Nr: 1395-45.2014.811.0037

 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: WELITON SOUZA DE OLIVEIRA

 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.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129143 Nr: 1991-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZARDA DELFINA GONÇALVES

 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.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129151 Nr: 1999-06.2014.811.0037

 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: DELZUITA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131143 Nr: 3693-10.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RECREATIVA AQUATICA E 

BENEFICENTE PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos cálculo atualizado de seu crédito, bem como requerer 

o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133481 Nr: 5571-67.2014.811.0037

 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: LORETI DAL PONT MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154341 Nr: 6409-73.2015.811.0037

 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: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159586 Nr: 216-08.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ANDREIA EBERT SCHUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maiara larissa daronco - 

OAB:17199, mariana blessa - OAB:12991, onedson carvalho da silva 

- OAB:7222B

 Processo nº 216-08.2016.811.0037 (Código 159586)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte embargada, conforme determinado à fl. 17.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE CAROLINE SOARES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002254-39.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA 

- EPP EXECUTADO: GEISE CAROLINE SOARES MACHADO Vistos. Cite-se 

o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZAMAR MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000388-59.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ZAMAR 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 13h00min 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. afirma ainda que desconhece a restrição no valor de 

R$1.516,54(um mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro 

centavos), sob o contrato de nº5056425 e também a restrição no valor de 

R$946,35(novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), 

decorrente do contrato de nº27488101. Aduz que não recebeu qualquer 

notificação perante a reclamada e que os supostos débitos são ilegais. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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 

in t imação .  Dec la ro  a  conexão  en t re  os  p rocessos 

1000388-59.2018.8.11.0037 e 1000389-44.2018.811.0037, para 

processamento e julgamento simultâneos. 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 
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Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZAMAR MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1000389-44.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ZAMAR 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 13h20min 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$80,10(oitenta reais e dez centavos), sob o contrato de 

nº2247755201709. Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a 

reclamada e que os supostos débitos são ilegais. Pretende a parte 

reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu 

nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final 

deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos carreados aos 

autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos indispensáveis à 

propositura desta ação, 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. Declaro a conexão entre os autos 

1000388-59.2018.8.11.0037 e 1000389-44.2018.8.11.0037, visto que 

refere a fatos similares, havendo entre eles um liame e afinidade que 

justifica a tramitação paripasso. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BARROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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: 1000390-29.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIA BARROS 

DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 13h40min 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$167,08(cento e sessenta e sete reais e oito centavos), sob o contrato 

de nº0217816114. Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a 

reclamada e que os supostos débitos são ilegais. Pretende a parte 

reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu 

nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final 

deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos carreados aos 

autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos indispensáveis à 

propositura desta ação, 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, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000392-96.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ZILDA MARTINS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c 

antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a 

exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 14h20min 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de R$2.817,62(dois 

mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), sob o 

contrato de nºFI83079475100. Aduz que não recebeu qualquer notificação 

perante a reclamada e que os supostos débitos são ilegais. Pretende a 

parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata 

de seu nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde 

final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos carreados 

aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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 
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audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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: 1000393-81.2018.8.11.0037 REQUERENTE: REGINALDO BRITO 

DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 14h40min 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$136,17(cento e trinta e seis reais e dezessete centavos), sob o 

contrato de nº0213716793 e a restrição na imposrtância de 

R$199,65(cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), 

sob o contrato de nº0220140147. Aduz que não recebeu qualquer 

notificação perante a reclamada e que os supostos débitos são ilegais. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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. 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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: 1000394-66.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA MARA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 15h00min 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$112,49(cento e doze reais e quarenta e nove centavos), sob o contrato 

de nº0248782436. Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a 

reclamada e que o suposto débito é ilegal.Pretende a parte reclamante 

tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu nome nos 

orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final deste litígio. 

É relato. Decido. Analisando os documentos carreados aos autos, sendo o 

extrato financeiro e demais documentos indispensáveis à propositura 

desta ação, 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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 0 3 9 6 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 0 3 9 5 - 5 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1000394-66.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000395-51.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA MARA DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação 

dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de 

seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 15h20min 

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 o requerente tentou adquirir crédito para 

obter um bem móvel em um determinado estabelecimento comercial desta 

cidade e teve seu cadastro reprovado, devido ter seu nome registrado 

nos orgãos de cadastros e restrição ao crédito. Afirma que desconhece a 

restrição no valor de R$253,45(duzentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos), sob o contrato de nº04497962100003DEC. 

Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a reclamada e que o 

suposto débito é ilegal. Pretende a parte reclamante tutela de urgência 

para determinar a exclusão imediata de seu nome nos orgãos de cadastro 

e restrição ao crédito, até o deslinde final deste litígio. É relato. Decido. 

Analisando os documentos carreados aos autos, sendo o extrato 

financeiro e demais documentos indispensáveis à propositura desta ação, 

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 
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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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 0 3 9 6 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 0 3 9 5 - 5 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1000394-66.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1000396-36.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA MARA DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

c/c antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a 

exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 15h40min 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos orgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$449,25(quatrocentos e quarente a nove reais e vinte e cinco centavos), 

sob o contrato de nº04497962100003DEC. Aduz que não recebeu 

qualquer notificação perante a reclamada e que o suposto débito é ilegal. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome nos orgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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. Declaro a 

c o n e x ã o  e n t r e  o s  a u t o s  1 0 0 0 3 9 6 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1000395-51.2018.8.11.0037 e 1000394-66.2018.8.11.0037, visto que 

refere a fatos similares, havendo entre eles um liame e afinidade que 

justifica a tramitação paripasso. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MASTRO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000387-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE MASTRO 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c 

antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a 

exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 10h20min 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$249,08(duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos), sob o 

contrato de nº032299321000002EC. Aduz que não recebeu qualquer 

notificação perante a reclamada e que o suposto débito é ilegal. Pretende 

a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata 

de seu nome nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde 

final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos carreados 

aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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. Primavera 

do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000386-89.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO CARLOS 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação 

dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de 

seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 10h00min 

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 o requerente tentou adquirir crédito para 

obter um bem móvel em um determinado estabelecimento comercial desta 

cidade e teve seu cadastro reprovado, devido ter seu nome registrado 

nos órgãos de cadastros e restrição ao crédito. Afirma que desconhece a 

restrição no valor de R$86,88(oitenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos), sob o contrato de nº049278153000023FI. Aduz que não 

recebeu qualquer notificação perante a reclamada e que o suposto débito 

é ilegal. Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a 

exclusão imediata de seu nome nos órgãos de cadastro e restrição ao 

crédito, até o deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os 

documentos carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais 
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documentos indispensáveis à propositura desta ação, 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, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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: 1000385-07.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

MENDES DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação 

dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de 

seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 09h40min 

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 o requerente tentou adquirir crédito para 

obter um bem móvel em um determinado estabelecimento comercial desta 

cidade e teve seu cadastro reprovado, devido ter seu nome registrado 

nos órgãos de cadastros e restrição ao crédito. Afirma que desconhece a 

restrição no valor de R$67,91(sessenta e sete reais e noventa e um 

centavos), sob o contrato de nº0247345583. Aduz que não recebeu 

qualquer notificação perante a reclamada e que o suposto débito é ilegal. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1000384-22.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO PEDRO 

DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais c/c antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora 

liminarmente a exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de R$1.185,71(um mil, 

cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), sob o contrato de 

nºCT4832113304. Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a 

reclamada e que o suposto débito é ilegal. Pretende a parte reclamante 

tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu nome nos 

órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final deste litígio. 

É relato. Decido. Analisando os documentos carreados aos autos, sendo o 

extrato financeiro e demais documentos indispensáveis à propositura 

desta ação, 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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 0 3 8 2 - 5 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 0 3 8 3 . 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1000384-22.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000383-37.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO PEDRO 

DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

c/c antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a 

exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de R$84,31(oitenta e 

quatro reais e trinta e um centavos), sob o contrato de nºFI4832113304. 

Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a reclamada e que o 

suposto débito é ilegal. Pretende a parte reclamante tutela de urgência 

para determinar a exclusão imediata de seu nome nos órgãos de cadastro 

e restrição ao crédito, até o deslinde final deste litígio. É relato. Decido. 
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Analisando os documentos carreados aos autos, sendo o extrato 

financeiro e demais documentos indispensáveis à propositura desta ação, 

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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 0 3 8 2 - 5 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 0 3 8 3 . 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1000384-22.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (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: 1000382-52.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCO PEDRO 

DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c 

antecipação dos efeitos da tutela. Requer a parte autora liminarmente a 

exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 08h40min 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 o requerente 

tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um determinado 

estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro reprovado, 

devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e restrição ao 

crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de R$63,24(sessenta 

e três reais e vinte e quatro centavos, sob o contrato de nº118927076, e 

na importância de R$63,24, sob o contrato de n°118925176 Aduz que não 

recebeu qualquer notificação perante a reclamada e que os supostos 

débitos são ilegais. Pretende a parte reclamante tutela de urgência para 

determinar a exclusão imediata de seu nome nos órgãos de cadastro e 

restrição ao crédito, até o deslinde final deste litígio. É relato. Decido. 

Analisando os documentos carreados aos autos, sendo o extrato 

financeiro e demais documentos indispensáveis à propositura desta ação, 

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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 0 3 8 2 - 5 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 0 3 8 3 . 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1000384-22.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1000377-30.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCIELLY 

MOURA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, 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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$95,54(noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sob o 

contrato de nº20151633135656. Aduz que não recebeu qualquer 

notificação perante a reclamada e que os supostos débitos são ilegais. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos 

carreados aos autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos 

indispensáveis à propositura desta ação, 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. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1000375 .60 .2018 .8 .11 .0037  e 

1000377-30.2018.8.11.0037, visto que refere a fatos similares, havendo 

entre eles um liame e afinidade que justifica a tramitação paripasso. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000375-60.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCIELLY 

MOURA DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c antecipação dos efeitos da 

tutela. Requer a parte autora liminarmente a exclusão de seu nome, das 

listas de proteção ao crédito. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 08h00min 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 
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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 o requerente tentou adquirir crédito para obter um bem móvel em um 

determinado estabelecimento comercial desta cidade e teve seu cadastro 

reprovado, devido ter seu nome registrado nos órgãos de cadastros e 

restrição ao crédito. Afirma que desconhece a restrição no valor de 

R$908,18(novecentos e oito reais e dezoito centavos), sob o contrato de 

nº806854464. Aduz que não recebeu qualquer notificação perante a 

reclamada e que os supostos débitos são ilegais. Pretende a parte 

reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão imediata de seu 

nome nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final 

deste litígio. É relato. Decido. Analisando os documentos carreados aos 

autos, sendo o extrato financeiro e demais documentos indispensáveis à 

propositura desta ação, 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. Declaro a conexão entre os autos 

1000375.60.2018.8.11.0037 e 1000377-30.2018.8.11.0037, visto que 

refere a fatos similares, havendo entre eles um liame e afinidade que 

justifica a tramitação paripasso. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011559-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011559-59.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Não tem mais pertinência a 

apreciação do pedido de concessão de prazo para provar a 

hipossuficiência, já que decorridos meses desde a petição do movimento 

de n°9778664, de forma que já houve prazo exacerbado sem a 

comprovação. Assim, o recurso inominado é deserto, visto que não 

atendido o recolhimento das custas constante de decisão anterior. Dispõe 

o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. O prazo está em muito superado, de forma que o 

próprio seguimento do recurso fica inviabilizado. POSTO ISSO, 

CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. 

INTIME-SE. Aguarde-se por 15 dias eventual pedido de cumprimento da 

sentença. Após, em nada sendo requerido, dê-se baixa nos autos. 

Primavera do Leste-MT, 08 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006130-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006130-02.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: DREON & BRATZ 

LTDA - ME EXECUTADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA Vistos, Trata-se de 

ação de execução de notas promissórias vencidas no ano de 2.014. De 

ofício, reconheço a prescrição da ação de execução em relação à nota 

promissória com vencimento em 10.12.2014, no valor de R$ 375,00 (...), 

visto que se passaram mais três anos concernentes ao prazo 

prescricional do título de crédito, levando-se em consideração que a ação 

de execução foi proposta em 15.12.2017. Posto isso, julgo extinta a 

execução em relação à nota promissória referida, com apreciação do 

mérito, com suporte no dispositivo acima invocado e com fulcro ainda no 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Com relação à nota 

promissória no valor de R$ 134,00 (...), não prescrita para fins 

executórios, expeça-se mandado de citação e demais atos executórios, 

observando o cálculo apresentado no evento id. 11120899, servindo a 

presente, acompanhada da petição inicial e o respectivo demonstrativo de 

débito do id. 11120899 específico desta nota promissória, como mandado. 

Primavera do Leste-MT, 07 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004767-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004767-77.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AUTO WETEL 

CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: VOLNEY VALENTIM 

MARTIGNAGO Vistos. Trata-se de ação de cobrança em que Auto Wetel 

Chapeação e Pintura move em desfavor de Volney Valentim Martignago, 

visando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.380,86(cinco mil, 

trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), pela prestação de 

serviço de funilaria e pintura. A parte reclamada, apesar de devidamente 

representado por sua procuradora, não compareceu à audiência de 

conciliação designada, conforme termo anexo na movimentação id. 

n°10763105, portanto, mesmo estipulado prazo para apresentação da 

justificativa de sua ausência, a mesma tonou-se inerte. Assim, decreto-lhe 

a sua revelia, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando verdadeiros 

os fatos narrados na inicial, dispensando-se dilação probatória, tanto mais 

em decorrência dos fatos descritos na inicial, não contestados pela 

reclamada e demais documentos juntados, o que se constitui em prova 

material satisfatória para revelar a efetiva existência do débito. Posto isso, 

julgo procedente o pedido e condeno a parte promovida Volney Valentim 

Martignago a pagar à parte promovente Auto Wetel Chapeação e Pintura o 

valor de R$ 5.380,86(cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e seis 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

desde a data do ajuizamento da ação, e acrescidos de juros legais 

moratórios de 1% (um) por cento ao mês, este a contar da data da 

citação. Após o trânsito em julgado, passados 15 (quinze) dias sem 

pedido de execução de sentença por parte do credor, apresentando 

planilha do débito, devidamente atualizada, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Caso exista pedido de execução de 

sentença, nos termos do art. 52, IV, da Lei 9.099/95, converta a ação em 

processo de execução, remetendo-se os autos à conclusão. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. 

Publicada e Registrada no Sistema Projudi. Intime-se Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 10 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201097 Nr: 8933-72.2017.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FELICIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA XAVIER ALVES - 

OAB:MT-19928/0

 Autos código 201097

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 23.02.2018 às 13:00 

horas, oportunidade em que serão impostas as condições do regime 

semiaberto ao reeducando.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198403 Nr: 7880-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMILSON CAMPOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 .Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do autuado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do acusado Sidimilson Campos 

Pinheiro e, em consequência, indefiro as pretensões formuladas.Sem 

mais, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 87.Intimem-se e se 

Cumpra.Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137040 Nr: 8314-50.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13058/MT

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, reitenro intimação anterior para o advogado do recuperando para 

que comprove o pagamento da quinta e ultima parcela no valor de 

R$400,00, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198557 Nr: 7934-22.2017.811.0037

 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): AIRTON NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 07/03/2018 às 15:00 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, os advogados e 

as testemunhas de acusação.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002438-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLORINDO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

1002438-83.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito, 

no prazo de 10 dias. 8 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS GRANDO - ME (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

1001555-39.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, para manifestar-se em 05 dias, bem como, do Exequente, 

para manifestar-se em 15 dias acerca da penhora on line realizada nos 

presentes autos, no valor de R$ 9.223,12 e R$ 28,14 8 de fevereiro de 

2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003756-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

 

1003756-04.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 134,05, devendo-se manifestar-se no prazo de 15 dias. 8 de fevereiro 

de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. MACHADO CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

ALDAIR MACHADO (EXECUTADO)

 

1000118-60.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito, 

no prazo de 15 dias. 8 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI
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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)

 

1001078-16.2017.8.11.0040 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 Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.732,50, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem 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. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, TENDO 

EM VISTA a informação do Sr. Oficial de Justiça ID n.º 11652892, de que o 

recolhimento realizado foi feito em conta diversa daquela indicada na 

presente certidão. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006719-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (REQUERIDO)

 

1006719-82.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101914 Nr: 4829-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRL, KDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA FERNANDA 

GUIMARÃES GREFFE - OAB:MT/13868

 Autos nº 4829-67.2013.811.0040 - Código Apolo: 101914.

Exequente: Camile Reis Lima, representada pela genitora Kamila de 

Almeida Reis

Executado: Gilbert Sousa de Lima

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por CAMILE REIS 

LIMA, representada pela genitora KAMILA DE ALMEIDA REIS em desfavor 

de GILBERT SOUSA DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a exequente a quitação do débito alimentar, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 88).

 Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do feito (fl. 89).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Sem delongas despiciendas, ante o cumprimento integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios pela parte executada.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADO EM JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de fevereiro 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.: 20807 Nr: 977-50.2004.811.0040

 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: SELA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos nº 977-50.2004.811.0040 – Código: 20807.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de suspensão postulado à fl. 222.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040

 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): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Autos nº 199/1999 – Código Apolo: 5468.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado à fl. 335. ANOTE-SE.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a manifestação da parte 

exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 37526 Nr: 427-50.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Autos nº 427-50.2007.811.0040 – Código Apolo: 37526.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANO PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 5941-03.2015.811.0040 – Código Apolo: 131127.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 145975 Nr: 1944-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ALVES TOLENTINO – ME (REDE 

MAIS), FÁTIMA ALVES TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1944-75.2016.811.0040 – Código Apolo: 145975.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1993 Nr: 319-70.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JOSÉ DE 

ALENCAR MARQUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

VALDOMIRA LITWINSKI BUSATO - OAB:5089/PR

 Autos n° 319-70.1997.811.0040. – Código Apolo: 1993

 Vistos etc.

 Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 243/245 e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Após, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20537 Nr: 728-02.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

MARCELO TADEU FRAGA, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, 

JUNIOR ANTONIO MAGGI - OAB:6.544, MARCELO TADEU FRAGA - 

OAB:7967/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n°728-02.2004.811.0040-Código Apolo:20537.Vistos etc. Em que 

pese o comando judicial de fls. 914/915, não foi procedida a busca, razão 

pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via Sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT- Seção 17, arts. 476 e 477. CUMPRA-SE, 

expedindo- se o necessário. Ás providências. Sorriso/MT., 05 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29705 Nr: 4139-19.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI FRANCISCO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Autos n° 4139-19.2005.811.0040 – Código Apolo: 29705.

 Vistos etc.

 Já tendo deferido o pleito de requisição de informações à receita federal 

(fl. 249), PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60425 Nr: 3722-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. DE 

LUCAS DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11.208, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 Autos n° 3722-90.2010.811.0040 – Código: 60425.

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 86692 Nr: 6157-03.2011.811.0040

 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: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antônio de Moraes - 

OAB:4933/MT

 Autos nº 6157-03.2011.811.0040 – Código Apolo: 86692.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 No tocante a obrigação de fazer, INTIME-SE a executada para prestar as 

informações, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 

disposto no artigo 536 do CPC.

 Com fulcro do §1º do art. 536, do CPC, FIXO a multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), para o caso de não cumprimento da obrigação, 

incidentes após o decurso do prazo acima assinalado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 102108 Nr: 5035-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEMAR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROSÂNGELA HIPÓLITO DA LUZ - OAB:17.201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5035-81.2013.811.0040 – Código Apolo: 102108.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, apesar de citado, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD, anotando que a providencia 

atinge igualmente as Cooperativas de Crédito.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Resultando frustrada a penhora, DEFIRO a busca de veículos via 

RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de 

Serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao CRI de Sorriso, anoto 

que tal incumbência cabe à parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito.

 Quanto aos pedidos constantes nas letras ‘d’ e ‘f’, postergo a análise para 

após o cumprimento das determinações acima exaradas.

 Restando a penhora online infrutífera e, considerando as inovações 
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trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do 

mesmo dispositivo legal, DEFIRO a expedição de certidão de protesto.

 Desta feita, EXTRAIA-SE a competente certidão, entregando-a a 

exequente, mediante traslado, com a respectiva intimação do executado 

de tal providência.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 104129 Nr: 7187-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ARTMANN - ME, EDERSON 

ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7187-05.2013.811.0040 – Código Apolo: 104129.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144354 Nr: 1046-62.2016.811.0040

 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: VALDENIR LUIZ GASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO, NILCI MARLI 

RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 30/03/2018, às 11:30 horas, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Autos nº 4906-18.2009.811.0040 - Código Apolo: 54606.

 Vistos etc.

 Já tendo decorrido o prazo requerido à fl. 208, INTIME-SE a parte 

exequente para juntar aos autos a planilha de cálculo atualizado, 

assinalando prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação da parte exequente, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório estatístico.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 57742 Nr: 1443-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORZA CIMENTO E AÇO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MÁRIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos nº 1443-34.2010.811.0040 – Código: 57742.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 60425 Nr: 3722-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. DE 

LUCAS DO RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11.208, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 Autos nº 3722.90.2010.811.0040 (Cod. 60425)

 Vistos etc.

 Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o requerimento formulado pelo Sindicato-executado às fls. 130/135, 

bem como documentos que o acompanham, fls. 136 e ss.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 de Fevereiro 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.: 86433 Nr: 5873-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT
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 Autos nº 5873-92.2011.811.0040 - Código Apolo: 86433.

 Vistos etc.

 Relativamente a busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 106780 Nr: 9809-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9809-57.2013.811.0040 (Cod. 106780)

Vistos etc.

Tendo em vista que o executado, devidamente citado à fl. 96, não pagou o 

débito executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 05 de Fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136039 Nr: 8496-90.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ROTAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno o autor nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo 

códex.PUBLQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, TRANSLADE-SE cópia da 

presente sentença a execução apensa.Em seguida, AO ARQUIVO, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Fevereiro 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.: 137767 Nr: 9514-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.TRANSITADA EM JULGADA, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência.No 

mais, relativamente ao pedido de execução relativo as custas e despesas 

processuais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze 

(15) dias, EFETUE o pagamento do valor informado, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%).Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

NCPC).Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).Havendo pedido de 

penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.INTIME-SE ainda a executada para, querendo, manifestar-se 

quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados às fls. 43/44 

formulado pela exequente.Oportunamente, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140111 Nr: 10680-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLEITON MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10680-19.2015.811.0040 – Código: 140111.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca via RENAJUD, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 145248 Nr: 1570-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONICE ANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1570-59.2016.811.0040 – Código Apolo: 145248.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro 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.: 148474 Nr: 3308-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO SCARSINSKI, ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI, SOLISMAR ELOI 

BERLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3308-82.811.0040 – Código Apolo: 148474.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, apesar de citados, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

 Relativamente ao pedido de apresentação do veículo para fins de 

avaliação, bem como penhora do imóvel indicado, CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada à fl. 71.

 Sendo infrutíferas as determinações, INTIMEM-SE os executados para, 

nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, indicarem bens passíveis de 

penhora, sob pena da aplicação de multa de 10% sobre o valor da 

execução, assinalando o prazo de 10 (dez) dias

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 175907 Nr: 6626-39.2017.811.0040

 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: VOLMIR JOSE VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos nº 6626-39.2017.811.0040 – Código Apolo: 175907.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor relativo à verba de sucumbência, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57240 Nr: 1070-03.2010.811.0040

 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: ERNA SCHEER, ALBINO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:178033/SP, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 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, de 

que foram fixados honoráris periciais no valor de R$ 8.500,00, e em 

havendo concordância, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o 

valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184998 Nr: 886-66.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, ALICE MARIA BINSFELD, DIOGO 

RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, GISELE PAULA CELLA 

BAVARESCO, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 62043 Nr: 5335-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, VILSON MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE LIMA 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 
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FILHO - OAB:9 546-A-MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade pelos 

fundamentos supracitados.Por conseguinte, e visando dar continuidade à 

presente execução, INTIME-SE o exequente para manifestar-se, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos 

autos planilha atualizada do débito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, 08 de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 2844-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n° 2844-34.2011.811.0040 – Código: 83742.

 Vistos etc.

 Considerando que os executados não efetuaram o pagamento do débito 

e, ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, desde já, 

DEFIRO a busca via RENAJUD e DETERMINO à Secretaria da Vara que 

proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 184335 Nr: 394-74.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELISANE DA SILVA ALDRIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALMA ELIAS EID SERIGATO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184944 Nr: 844-17.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VARGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:130.709-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1150-16.2000.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1150-16.2000.811.0040 – Código 9302.

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução promovida por EUCLIDES NARDINO em 

desfavor de JAIR CASANOVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Devidamente intimado o executado para pagamento do débito (fl. 220), o 

mesmo quedou-se inerte, razão pela qual a parte exequente pugnou pela 

penhora online, bem como a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA (fl. 233-234). Na 

oportunidade, encartou aos autos planilha de cálculo do débito (fl. 235).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Pois bem. No tocante ao pedido de penhora online, esta atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil.

Isto posto, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, PROCEDO a 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, LAVRE-SE o competente termo, INTIME-SE o 

devedor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância 

com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de quinze (15) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Sem prejuízo, diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, 

DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda negativação do nome dos 

executados através da mencionada ferramenta.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 224 de 655



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n° 2714-83.2007.811.0040. – Código Apolo: 39891

 Vistos etc.

 Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de fls. 203/205 e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Após, INTIME-SE a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro 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.: 92598 Nr: 4157-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC(M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Sendo assim, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD 

em nome do cônjuge do executado, e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.Sendo exitosa a 

penhora, INTIMEM-SE pessoalmente o casal para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Novo Código de Processo Civil.Resultando frustrada a penhora, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 10 (dez) 

dias.Após, conclusos.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso, 05 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119624 Nr: 10244-94.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, JARBAS 

LEITE FERNANDES, TERCEIRO INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, 

SÉRGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 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, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 10/04/2018, às 15:15 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 13235-16.2017.811.0015, em tramite pela Quarta Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2265-47.2015.811.0040

 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: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS DE ALMEIDA ZULIM (ZULIN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2265-47.2015.811.0040 Cód. 124825

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado foi devidamente intimado (fl. 59) e, ante a 

informação de que não houve o pagamento do débito executado (fl. 60), 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a busca 

de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma do Ordem de Serviço.

 Por fim, Diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, 

DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do 

executado através da mencionada ferramenta.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro 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.: 134343 Nr: 7651-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO 

ANIMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIOVEZAN - OAB:32036, 

SHIRLEI VIEIRA LANÇONI - OAB:313146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7651-58.2015.811.0040 – Código Apolo: 134343.

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso contrário, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142233 Nr: 11774-02.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE NEVES DA ROCHA, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 
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OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE TASSIANA MARCHIORO 

- OAB:13737/MT

 Reconhecida a ilegitimidade do crédito invocado, julgo extinta a execução 

em apenso (autos nº 7577.04.2015.811.0040, Cód. 134203), o que faço 

nos termos do art. 924, inciso III do CPC.Condeno os 

embargados/exequentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) 

sobre o valor atribuído à presente causa.Traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos em apenso.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório eventual provocação da 

parte interessada na execução do julgado. Decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem provocação, remetam-se ambos os autos ao 

arquivo.Também após o trânsito em julgado, sendo o caso, expeça-se o 

necessário à baixa de eventual constrição efetivada nos autos 

principais.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Outubro de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146696 Nr: 2335-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4.746-B

 Sendo assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS ofertados pelos requerentes, 

lhes dando PARCIAL PROVIMENTO, fazendo constar da sentença as 

deliberações aqui exaradas.No mais, certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da referida sentença.IMTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 06 de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1809 Nr: 113-95.1993.811.0040

 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: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN, JANDIRA MARIA DAL 

MOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN, MARLENE ERNESTA DALMOLIN, SEBASTIÃO MARCELO, SÉRGIO 

LUIZ DAL MOLIN, LEDA DELMINA LORENZI DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANILA OLEINIK - OAB:13480-A, FELIPE 

EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA 

PENTEADO - OAB:13459-A, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - 

OAB:3391-A/MT, DANIELA SAUER HERMES - OAB:MT-6560-B, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 26/04/2018, às 14:30 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 6840-08.2017.811.0015, em tramite pela Segunda Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3483-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A princípio, diante das 

imputações feitas a este Juízo pela parte exequente (fl. 566/566-v), 

convém destacar que as decisões proferidas no presente feito foram 

baseadas nos documentos constantes dos autos, sendo que as razões 

da formação do convencimento desta magistrada devidamente expostas, 

conforme preleciona o art. 371 do CPC.Ademais, relativamente ao 

afastamento da multa prevista no revogado art. 475-J, válido destacar que 

referida decisão não foi objeto de recurso por qualquer das partes, 

portanto, descabida a alegação da parte exequente.Feitas tais 

considerações, passo a análise do pedido de penhora online, o qual 

merece acolhimento, pois conforme certidão encartada à fl. 564, o 

executada não efetuou o pagamento do débito remanescente.Assim e, 

ainda, considerando que a penhora online atende à ordem de preferência 

dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo 

Civil, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.De outro norte, 

restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 2458-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO 

FRANCIO/CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ, FACEM - 

FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ALEXANDRE FRIPP DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 2458-72.2009.811.0040 Cód. 52118.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado foi devidamente citado fl. 52 e não 

efetuou o pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90854 Nr: 2517-55.2012.811.0040

 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: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 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 
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e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 QUINZE dias, iniciando-se pela 

parte autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113307 Nr: 5011-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO RÉGIO GOMES DOS 

REIS - OAB:OAB/MG 82.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6813/MT

 Autos nº 5011-19.2014.811.0040 – Código: 113307

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a executada foi devidamente intimada e não efetuou o 

pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119278 Nr: 9523-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 Autos nº 9523-45.2014.811.0040 Cód. 119278

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o executado foi devidamente intimado fl. 123 e não 

efetuou o pagamento do débito, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 05 de Fevereiro 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.: 184745 Nr: 691-81.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:11888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

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 citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação das partes para manifestarem acerca dos documentos juntados 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO TRISCH DA PAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001627-60.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: 

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE MARTINS 

PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO Vistos, e etc. Intime-se a parte 

executada para se manifestar quanto a petição de Id. 1849333 e 
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documentos de Id. 1849343, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais 

cumpra-se conforme determinado anteriormente (Id. 10397952). Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003594-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE LURDES CAUMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADI STORCK (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte 

requerente para apresentar os endereços atualizados dos demais 

herdeiros para cumprimento da decisão proferida nos autos. Sorriso, 08 

de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000478-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo sessão de conciliação para o 

dia 08/05/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca, 

bem como procedo a intimação do requerente na pessoa de seu 

advogado. Sorriso - MT, 8 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN LENZI NERBASS OAB - SC15459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001678-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON JOAO PEDROSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a Carta de Citação enviada a parte 

requerida retornou aos autos com a observação: "mudou-se", desta 

forma, impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente, 

através de seu advogado, para informar o novo endereço da parte 

requerida ou requerer o que entender de direito. Sorriso, 08 de fevereiro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA MARIA ALVES SLOVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES OAB - 604.564.421-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000565-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR MELCHIOR SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43242 Nr: 206-33.2008.811.0040

 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: ALVARO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, Gazin Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda, 

RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, SIDNEI CARLOS 

PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 17 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43356 Nr: 293-86.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTILMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Gazin 

Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda, RECAPADORA DE 

PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, SIDNEI CARLOS PETERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINDA PEREIRA, PANIFICADORA HANDE 

MEL LTDA - ADEGA COLONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 17 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 43029 Nr: 5818-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCERL, GIeCdMEL, RDPSCL, SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHML-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 17 horas, 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.: 61945 Nr: 5237-63.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 09h30min, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105793 Nr: 8883-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO BARANZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORA ELENICE DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor/exequente para, requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 139133 Nr: 10182-20.2015.811.0040

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 09 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22418 Nr: 2645-56.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIR ANTONIO SACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação da parte executada, apesar de devidamente 

intimada pelo DJE n° 10153 do dia 07/12/2017, motivo pelo qual INTIMO a 

parte exequente para requerer o que entender de direito.

Thays de Paris Hellstrom

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 5888-37.2006.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 180-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 

OAB:6163-MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 09h30min, 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.: 88718 Nr: 284-85.2012.811.0040

 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: CLORINDO BALDO, DEONIRA BURTET BALDO, JORGE 

ANTONIO BALDO, DIRCE MARIA CASAGRANDE BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ROBERTO MENEGUSSI, OTAVIO 

MENEGUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Ricardo Bianchin 

Magnan - OAB:68.315 RS

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 10H, 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.: 91845 Nr: 3693-69.2012.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SALES SILVA, MARIA GORETE 

LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 13 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 1365-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 09h30min, 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.: 126105 Nr: 3070-97.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 10h30min, 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.: 134524 Nr: 7757-20.2015.811.0040

 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: AGRO AMAZÔNIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 

NOVA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS 

MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 11horas, 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.: 95023 Nr: 6833-14.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO SALES SILVA, MARIA 

GORETE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 13 horas, 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.: 121507 Nr: 261-37.2015.811.0040

 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: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, Sheyla Mara Correa de Almeida - 

OAB:MT/8708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 15 horas, 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 126105 Nr: 3070-97.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764

 Vistos em correição.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 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.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 
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das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128952 Nr: 4740-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVDCP, MARIA RITA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA 

DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIANE PEREIRA DA COSTA, VALDECIR 

MANOEL PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 14 horas, 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.: 139664 Nr: 10487-04.2015.811.0040

 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: SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA PEDROTTI - 

OAB:337.063 SP

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 08/05/2018 às 13h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 8903-04.2012.811.0040

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo optar, inclusive, pela 

conversão, sob pena de extinção.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 4118-62.2013.811.0040

 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: PVFDA, ANA CELIA COSTA DE FRANÇA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253

 Considerando que até a presente data não há notícia de que a parte 

requerida cumpriu a liminar de fls. 176-178, INTIMO-A sobre a decisão que 

majora a fixação da multa diária, para o caso de descumprimento, para a 

quantia de R$ 10.000,00, limitando-se ao valor de R$ 500.000,00, bem 

como para no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou suspeição 

da perita nomeada, indicar assitente técnico e quesitos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 1972-24.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON LODEA

 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:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para apresentar nos 

autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel para que a penhora 

possa ser feita, mediante termo nos autos, em consonância aos arts.834 e 

844 do NCPC.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94161 Nr: 5845-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR FERNANDES SEBBEN, MILTON 

CLEMENTE JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - 

OAB:5190-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Código Apolo nº: 94161Vistos, e etc(...)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).Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a 

penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo 

Código de Processo Civil.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.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.Não havendo 

interesse, designem-se datas para hasta pública, intimando-se as partes. 

Sendo frutífera a arrematação, deposite-se o montante arrecadado na 

conta única deste juízo.Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos do art. 830 do CPC/2015.Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução por meio de 

embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015).(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 4118-62.2013.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: PVFDA, ANA CELIA COSTA DE FRANÇA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENIR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 125.253

 Impulsiono os autos INTIMANDO as partes, para no prazo de 15 

(quinze)dias, arguir impedimento ou suspeição da perita nomeada, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125547 Nr: 2731-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC AGRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 

INSUMOS LTDA ME, SAILE DAYANI FARIAS, DALZIMEIRE MAGALI 

MARCAL FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a busca no sistema SIEL/RENAJUD e BACENJUD ter sido 

frutífera, INITMO a parte autora a recolher as custas/taxas para expedição 

de Carta Precatória para o município de Pirapozinho/SP, ou manifestar-se 

acerca da opção da própria parte fazer a distribuição da mesma naquela 

comarca, e ainda pagamento de uma diligência urbana, por meio de guia 

emitida pelo sítio do TJMT, comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002879-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUNIOR RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar o patrono da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Srº Oficial de 

Justiça, contida no id retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002133-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIM VIEIRA DOS SANTOS (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, 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002618-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUNAN MICHELON DALAZEN (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: 1003299-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILAMAR LUIS LEITE (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, 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41036 Nr: 3864-02.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA, IVANIA TEREZINHA PIERDONÁ 

ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185589 Nr: 1410-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO SCHIEFELBEIN, NORMELIA SCHIEFELBEIN 

COMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA SCHIEFELBEIN - ESPÓLIO, JOÃO 

GILBERTO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado do 

inventariante, via DJE, para manifestar-se para os termos do art. 623, 

caput, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 9798-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALADORA ADRIANA LTDA ME, CECILIA 

IBERS, ZACARIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se nos autos 

acerta dos Embargos de Declaração interpostos pelo Procurador anterior 

da Parte Autora, Dr. Renato F. de Deus Nery, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002987-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIAPIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/02/2018 às 08h50min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/02/2018 às 09h30min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOVAIME CARMEM BARPI SALMORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/02/2018 às 08h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLINARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/02/2018 às 10h15min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004220-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MAZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 27/02/2018 às 11h10min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1,Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002703-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MARTINELLO (RÉU)

RENALDO LOFFI (RÉU)

CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA (RÉU)

CIBELE LOISE SIMOES (RÉU)

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS (RÉU)

DILCEU ROSSATO (RÉU)

ARI GENESIO LAFIN (RÉU)

BR TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

ME (RÉU)

EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA (RÉU)

HILTON POLESELLO (RÉU)

MARILDA SALETE SAVI (RÉU)

NEREU BRESOLIN (RÉU)

FABIO GAVASSO (RÉU)

ADEVANIR PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MARLON ZANELLA (RÉU)

ASSOCIACAO COM DOS MORADORES DO DISTRITO DE PRIMAVERA 

(RÉU)

MARILENE FELICITA SAVI (RÉU)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (RÉU)

FIORINDO PAULO MARTELLI (RÉU)

EMILIANO PREIMA (RÉU)

SARDI ANTONIO TREVISOL (RÉU)

OLIMPIO CARLOS XAVIER DE MATOS (RÉU)

RUDOLFO WICK (RÉU)

ITAMARA CENCI (RÉU)

ELSO RODRIGUES (RÉU)

JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO (RÉU)

OLGA BROLINI DE MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002703-85.2017.8.11.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ARI 

GENESIO LAFIN e OUTROS Vistos etc. Decisão em anexo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000115-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOACIR FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000115-71.2018.8.11.0040 

AUTOR: LOACIR FAGUNDES RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência preliminar para 

o dia 22/03/18, às 13 horas e 15 minutos a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as 

ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, 

consignando que o prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 838 Nr: 400-87.1995.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMER. DO ESTADO 

DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

ALEX LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando o transcurso da data de arquivamento da ação até 

presente data, nos termos do art. 487, II, do Novo Código de Processo 

Civil, reconheço a ocorrência da prescrição do direito de ação da autora e 

julgo extinto o presente processo com resolução de mérito.Sem custas e 

honorários.Decorrido o prazo recursal, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.Publique-se. 

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRÉ DUTRA OENNING (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 8010546-50.2015.8.11.0040 (O) I – Atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar 

que a parte recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência 

judiciária gratuita postulada pela reclamante. II – Em que pese a certidão 

lançada no Id. 9162791, verifico que quando da intimação da sentença 

pelo sistema PJE (22.06.2017) já estava vigente a Portaria N. 

161/2017-PRES, de modo que a intimação deveria ter ocorrido via DJE, 

conforme os ditames da portaria citada, razão pela qual está o recurso 

interposto no Id. 8740782 tempestivo. Assim, recebo o recurso inominado 

(Id. 8740782), apenas no efeito devolutivo. III - Intime-se a parte recorrida 

para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, 

art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SIQUEIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GESSI LURDES KRETZLER (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010494-54.2015.8.11.0040- S I - Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-22.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAUFERT & KAUFERT LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010587-22.2012.8.11.0040 - S I - Retifique-se o registro do feito, para 

que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANA' S BUFFET LTDA - ME (REQUERENTE)

BERNARDETE DE LOURDES PERIN VITALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000167-38.2016.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010376-78.2015.8.11.0040
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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:

CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010376-78.2015.8.11.0040- S Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de reclamação ajuizada por 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA – EPP em face de 

CLINICA DE FISIOTERAPIA BOM JESUS LTDA, com a finalidade do 

recebimento de crédito no valor atualizado de R$ 13.558,65 (treze mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

representada pela nota fiscal juntada no ID 983499. Embora citada (ID 

983505), a reclamada não compareceu à audiência de conciliação (ID 

983506), diante do que declaro revelia, a teor do art. 20 da Lei n.º 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pela nota fiscal juntada no 

ID 983499, que mesmo sem força executória, serve como prova. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 13.558,65 (treze mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001490-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS LOCADORA E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO CAVAZINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1001490-78.2016.8.11.0040 - S I – Ante a manifestação do exequente (ID 

3046556) permaneçam os autos suspensos até que se cumpra a 

obrigação firmada entre as partes no ID 1669948. II – Intimem-se as partes, 

consignando-se que decorrido o prazo firmado, deverá a parte autora 

manifestar-se independente de nova intimação, sob pena de extinção (art. 

485, III, do CPC). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-44.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MATSUOKA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (REQUERIDO)

GAIDES & GAIDES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010010-44.2012.8.11.0040- S Em que pese o postulado pelo D. Patrono 

no ID 9047848, a pretensão de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), CPF, cartões de crédito e passaporte da parte 

executada não merece prosperar. Ao interpretar o art. 139, IV, do NCPC, é 

indispensável considerar que o ordenamento jurídico reflete na 

Constituição Federal. Deste modo, não há como desviar-se do direito de ir 

e vir consagrado no art. 5º, XV, da CF. Além disso, o art. 8º do NCPC, 

dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, bem como 

assinala em seu art. 805, o princípio da menor onerosidade do devedor, 

não podendo, desta maneira, a decisão judicial basear-se somente na 

efetividade do processo, contrariando tais preceitos fundamentais. Não 

obstante, expeça-se certidão da dívida objeto da execução e entregue-se 

a parte exequente, a fim de que, por sua conta e risco, providencie a 

inscrição junto aos órgãos de restrição ao crédito. Nesse sentido: 

Enunciado 76/FONAJE - No processo de execução, esgotados os meios 

de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLIDES TADEU TRAMONTIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1001884-85.2016.8.11.0040 (D) I - Tendo em vista que a citação deverá 

ocorrer conforme disposto no art. 18 da Lei nº 9.099/95, bem como que 

somente é possível a intimação e não a citação por qualquer meio idôneo 

de comunicação (art. 19 da Lei n. 9.099/95), indefiro o peticionado no ID 

6826799. II - Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, III, do NCPC). III - Decorrido o prazo acima, sem 

manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003714-52.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDIRENE RODRIGUES 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 16h. 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 
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intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003714-52.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: VALDIRENE RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, às 16h. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-45.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010083-45.2014.8.11.0040 (D) Intime-se a reclamante para que, em 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da obrigação noticiada 

no ID 4463791, devendo ainda, indicar conta bancária para depósito do 

valor da condenação. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e arquivem-se os autos a seguir. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004340-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILADIONARA MARASQUIM (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004340-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ILADIONARA MARASQUIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2018, às 16h30min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010929-28.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE STOCK MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000599-23.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000230-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILARTE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON FACANHA DE SOUSA OAB - SP282083 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

SANDRO SANTOS STOPPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000230-92.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VILARTE ESCOLA DE 

EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP REQUERIDO: 

ROSICLEIA DIAS DOS SANTOS, SANDRO SANTOS STOPPA I – Atendidos 

os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia de mandado. II – Havendo necessidade de manifestação 

ou providência a cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 991). III - Alcançada a finalidade, ou decorrido o 

prazo acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005882-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI FURTADO BENIGNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005882-27.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: VALDIR DALLAGNOL 

EXECUTADO: JAINI FURTADO BENIGNO I - Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. II - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). III - 

Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. IV - 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004773-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ZANETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004773-75.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHABELA 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE EXECUTADO: 

ROSANA ZANETTI I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005930-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA APARECIDA ORESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005930-83.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: SOLANGELA APARECIDA ORESTE I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005932-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005932-53.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: WOLNEY SERPA I - Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à 

penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005963-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIELE DA SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005963-73.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: VANIELE DA SILVA FREITAS I - Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se eventuais indicações da parte exequente. III - 

Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os 

comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de 

bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade, entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI - Defiro desde logo a expedição de 

certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a 

requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010400-43.2014.8.11.0040 REQUERENTE: JESSICA QUEIROZ DA SILVA 

REQUERIDO: MEIO PRECO CALCADOS, CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010742-83.2016.8.11.0040 REQUERENTE: VANDERLEIA APARECIDA 

GOMES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 
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do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001125-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: MARGARETH FERREIRA 

DA SILVA Já decorrido o prazo postulado no ID 10516347, intime-se a 

parte exequente para se manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (NCPC, art. 485, III).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005142-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006140-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006140-37.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: BELLA CASA TRANSPORTES 

LTDA EXECUTADO: ANDERLEY CARDOSO DA SILVA I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006081-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 08:30 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: 1006082-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 08:40 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: 1006112-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 08:50 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: 8010726-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES ALBUQUERQUE (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 09:10 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: 8011264-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011264-47.2015.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11457705, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006119-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA LANZONI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 09:20 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: 1006128-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA SIRILO DELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 09:30 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: 1003780-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO WILLIAN BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Acerca do inteiro teor da sentença (Id. 8324394), bem como, para 

apresentar as suas contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 9021106), 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 09:50 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: 8010779-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 10:00 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: 1006136-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ARTHUR MENDONCA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 10:30 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: 1006138-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MACIESKI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 10:40 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: 1001612-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI PAULO SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RIVALDO DA SILVA (REQUERIDO)
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PROCESSO Nº 1001612-57.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BORGES MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010661-08.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GERVASONI DE LIMA LEAL TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 11:10 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: 1006193-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 11 de ABRIL de 2018, às 11:20 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: 1001351-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FATIMA STRAMARI BORDIGNON (REQUERENTE)

BRUNA ADRIANA BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALSOQUIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

ELISIANE BOTTEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001351-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVONE FATIMA STRAMARI 

BORDIGNON, BRUNA ADRIANA BORDIGNON REQUERIDO: DALSOQUIO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ELISIANE BOTTEGA Optando as 

partes pela concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios 

de situação financeira incompatível com as carências alegadas, razão 

pela qual, deverão cópia de declaração de imposto de renda, ou outro 

documento hábil capaz de comprovar a real situação econômica da parte. 

Assim sendo, intimem-se os recorrentes para que providenciem o 

atendimento do requisito acima indicado ou o recolhimento das custas de 

preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA PINHEIRO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010433-62.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ROSA MARIA PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 10168349), recebo o 

recurso inominado (Id. 8113785), nos efeitos devolutivo e suspensivo, 

este último a bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida 

em que ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. III - Apresentada as contrarrazões (Id. 10302930), 

remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DALLA COSTA OAB - TO0004696A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011201-22.2015.8.11.0040 REQUERENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA REQUERIDO: SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA I - Nos 

termos do art. 463 da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita 

está condicionada à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, 

§2º, da Lei Estadual n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as 

penas da lei, no sentido de que não podem prover as custas do processo 

sem privar-se do necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, 

intime-se a parte recorrente para que providencie o atendimento do 

requisito acima indicado ou o recolhimento das custas de preparo do 

recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON CARLOS SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002367-18.2016.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON CARLOS SERAFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Assiste razão o recorrente em sua manifestação acostada no ID 

10421981, porquanto interpôs tempestivamente o recurso no último dia do 

prazo (ID 8220414). Isso porque, fora intimado no dia 09/06/2017 

(sexta-feita), findando-se o prazo em 21/06/2017. II – Assim, tempestivo e 

realizado o preparo, recebo o recurso inominado (ID 8220414), nos efeitos 

devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à 

parte recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da 

recorrida no recebimento do valor da condenação. III - Intime-se a parte 

recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 

9.099/95, art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, 

certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LEOPOLDINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1003088-67.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANAINA LEOPOLDINA DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Certificada a intempestividade 

(Id. 10998793), deixo de receber o recurso interposto no Id. 9659988 . II - 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 9204612. III – 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001432-75.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BARROS 

CAMPOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 11539391), recebo o 

recurso inominado (Id. 8073318), no efeito devolutivo. III - Intime-se a parte 

recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 

9.099/95, art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou sem resposta, 

certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JEAN ZUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILDINEA MARQUES RIBEIRO OAB - MT0012984A (ADVOGADO)

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010970-63.2013.8.11.0040 REQUERENTE: CHARLES JEAN ZUCCHI 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS I - 

Tempestivo (Id. 11539595), recebo o recurso inominado (Id. 8071823), nos 

efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano 

irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente urgência 

extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Intime-se 

a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias 

(Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). III - Decorrido o prazo, com ou sem 

resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE NATALY KLAIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000659-30.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GRACIELE NATALY KLAIS 

ROCHA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME I – Atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar 

que a parte recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência 

judiciária gratuita postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 9098791), 

recebo o recurso inominado (Id. 6702820), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 

recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da recorrida no 

recebimento do valor da condenação. III - Apresentadas as contrarrazões 

(Id. 9301824), remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR GONCALVES (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 242 de 655



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010338-32.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CLAUDECIR GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atendidas as exigências estabelecidas no art. 

463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte recorrente não faça 

jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela 

reclamante. II - Tempestivo (Id. 9881048), recebo o recurso inominado (Id. 

9658217), apenas no efeito devolutivo. III - Já apresentadas as 

contrarrazões (Id. 9895548), remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE SOUSA PEREIRA (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000151-84.2016.8.11.0040 REQUERENTE: REINALDO DE SOUSA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – Tempestivo (Id. 

9141123), recebo os recursos inominados (Ids. 7254671 e 7979840), 

apenas no efeito devolutivo. II - Já decorrido prazo para apresentação das 

contrarrazões (Id. 9141204), remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUSA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003101-66.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOELMA DE SOUSA AQUINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I – Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela reclamante. II - Tempestivo (Id. 9139493), recebo o recurso 

inominado (Id. 7744049), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a 

bem de evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que 

ausente urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da 

condenação. III - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA VETERINÁRIA) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES OAB - MT5190/B 

(ADVOGADO)

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SONIA MARIA PERTERSATTI (TESTEMUNHA)

ANA PAULA VIGANÓ (TESTEMUNHA)

FRANCINE PAULA GEMMI (TESTEMUNHA)

ELIZABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010637-09.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JAQUELINE JANIA PEREIRA 

MACHADO REQUERIDO: COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA 

VETERINÁRIA) I – Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte recorrente não faça jus ao 

benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela reclamante. 

II - Tempestivo (Id. 9165027), recebo o recurso inominado (Id. 8621127), 

no efeito devolutivo. III - Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se 

os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-79.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO ANDRADE CATISTI (REQUERIDO)

VERACI BORTOLINI (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CELSO ANTONIO FERREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010460-79.2015.8.11.0040 REQUERENTE: CLAUDINEI PEREIRA 

REQUERIDO: RODOLFO ANDRADE CATISTI, ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., VERACI BORTOLINI I - Atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

recorrente não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita 

postulada pela parte reclamante (ID 9800919). II - Tempestivo (ID 

9282352), recebo o recurso inominado (ID 4790864), no efeito devolutivo. 

III - Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 

10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com 

ou sem resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006197-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA WEIDE FIUT (REQUERENTE)

I. F. (REQUERENTE)

D. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006197-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JULIANA WEIDE FIUT, 

ISADORA FIUT, DAVI LEONARDO FIUT REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

ingressada por JULIANA WEIDE FIUT, ISADORA FIUT e DAVI LEONARDO 

FIUT, os dois últimos menores, representados pela primeira 

reclamante/genitora, em face de LATAM LINHAS AÉREAS. Contudo, os 

reclamantes ISADORA FIUT e DAVI LEONARDO FIUT são ilegítimos para 

figurar no polo ativo desta ação, por serem incapazes, o que faz incidir a 

vedação expressa contida no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, que assim 

dispõe: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 
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empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Portanto, 

ausente legitimidade, deve o processo ser extinto sem julgamento de 

mérito em relação aos reclamantes ISADORA FIUT e DAVI LEONARDO 

FIUT, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

INOMINADO - INCAPAZ REPRESENTADO POR GENITORA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VEDAÇÃO 

PREVISTA NO 8º DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (RI 642/2011, DR. 

DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, 

Publicado no DJE 04/06/2011). PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCAPAZ - INTERESSE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Se ao menos um dos vários recorrentes ainda não atingiu a 

maioridade, sua incapacidade, ainda que relativa, lhes afasta todos da 

competência dos Juizados Especiais. (RI 3967/2009, DRA. SERLY 

MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 02/09/2009, 

Publicado no DJE 06/10/2009) Isso posto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro nos artigos 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, retifique-se o polo ativo para 

que conste somente a Sra. JULIANA WEIDE FIUT como reclamante. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a reclamante, devendo a reclamante se 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA VIAPIANA PREIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON RODRIGUES NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010545-65.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: ADELIA VIAPIANA PREIMA 

EXECUTADO: NELTON RODRIGUES NEVES I - Intime-se a parte executada, 

na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC. II - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (NCPC, art. 

525, caput). III - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo 

intimada a parte credora para atualização do débito, com a incidência da 

multa acima referida, retornando os autos na sequência para análise dos 

demais pedidos formulados. IV - 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-39.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DALASTRA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO LOPES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010269-39.2012.8.11.0040 EXEQUENTE: MARCELO DALASTRA MOURA 

EXECUTADO: SILVANIO LOPES DE SOUSA Em princípio, incumbe à parte 

exequente a indicação do endereço da parte executada: Lei n. 9.099/95, 

art. 14, §1º, I. A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário somente é 

possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte interessada 

demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a parte 

adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua função de 

entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos de 

duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações a 

cumprir em prol da celeridade processual. Nesse sentido, a orientação 

jurisprudencial é pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO 

CONFIGURADO. 1 - Insurge-se a Agravante em face de decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, a fim de obter o endereço 

atualizado da parte ré. 2 - A requisição de informações a órgãos públicos 

pelo Judiciário, visando à localização do endereço do devedor para fins de 

citação, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente na hipótese de o requerente comprovar ter esgotado todos os 

meios à sua disposição, o que não restou configurado nos autos. 

Precedentes desta Corte. 3 - Para que se configure a excepcionalidade é 

indispensável que o credor, antes de postular o auxílio ao Judiciário, 

cumpra uma série de diligências e que estas resultem inexitosas. Dentre 

as diligências a cargo do Exequente, destacam-se: pesquisa nas Juntas 

Comerciais, pesquisa no site telelistas.net; expedição de ofícios 

diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e 

autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e 

fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso dos autos, a Agravante apenas 

tentou citar, sem êxito, o devedor no endereço indicado na inicial, 

requerendo em seguida a consulta ao Infojud. Assim, a credora não se 

desincumbiu de seu ônus processual; não demonstrou que realizou as 

diligências possíveis e disponíveis, visando à obtenção do atual endereço 

da parte executada. 5 - Agravo de instrumento não provido. (AG nº 

201500000032287/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. 

Marcus Abraham. j. 08.06.2015). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU CITADO POR EDITAL. 

LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONSULTA 

NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. 1. Exauridas todas 

as diligências possíveis para localização do endereço do executado, 

torna-se cabível a consulta no sistema Bacen Jud para obter tais 

informações, eis que admitida apenas em situações excepcionais. 2. 

Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, o prazo de tramitação do feito sem 

efetivação da localização dos bens, autoriza a presunção de que esgotou 

todos os meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. 

Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE as diligências postuladas no ID 

10032205, para fins de pesquisa de endereço da parte executada junto 

aos sistemas eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL. Intime-se a parte exequente. Juntados os resultados das 

diligências, renove-se a intimação para ditar os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002567-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CARNEIRO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002567-25.2016.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: WANDERLEI CARNEIRO MACIEL 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: 8011238-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

ENZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011238-83.2014.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO DE ALMEIDA NETO 

REQUERIDO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA., ENZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 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: 1000393-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT0008227A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOAO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000393-43.2016.8.11.0040 REQUERENTE: OSMAR RIBEIRO DE MELLO 

REQUERIDO: JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA Ante o peticionado no ID 10771353, expeça-se 

nova carta precatória na forma determinada no ID 4970788, 

observando-se o endereço indicado no ID 9459255 (Rua Colonizador Enio 

Pipino, n. 1535, Bairro Setor Industrial Sul, na empresa Job Distribuidora de 

Veículos LTDA (TROPICAL VEÍCULOS). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-93.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011324-93.2010.8.11.0040 REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME Em que pese o postulado 

no ID 10845600 verifica-se que já fora determinado o cumprimento da 

sentença no ID 854673, iniciando-se inclusive os atos de constrição (IDs 

854676 e 854677). Ante o exposto, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao prosseguimento da 

execução, ciente de que sua inércia poderá ocasionar a extinção do feito 

nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLEIDE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A. (REQUERIDO)

COMERCIAL PAULISTA IND E COM VAREJ DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001330-19.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IRISLEIDE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: COMERCIAL PAULISTA IND E COM VAREJ DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER S/A. Expeça-se 

alvará para liberação do valor depositado no ID 11147256, observando-se 

os dados bancários indicados no ID 11455256. Após, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002009-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002009-53.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME 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: 8010399-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO MUNIZ SOUSA (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:

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 DECISÃO Numero do Processo: 

8010399-87.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS AURELIO MUNIZ 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Expeça-se alvará para levantamento do 

valor depositado no ID 5590670, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID 11284717. II - Ante o peticionado no ID 11284717, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

remanescente da condenação, nos termos do art. 523, § 2º, do NCPC. 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, sua impugnação. IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, manifestando-se acerca dos 

rumos da execução, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010672-37.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010672-37.2014.8.11.0040 REQUERENTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001522-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (RÉU)

CHIAROTTI TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA OAB - RO2913-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001522-83.2016.8.11.0040 AUTOR: CLEITO BORTOLOMEDI RÉU: 

CHIAROTTI TRANSPORTES LTDA - ME, IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E 

MEDIDAS DE MATO GROSSO I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a 

concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 

7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de 

que não pode prover as custas do processo sem privar-se do necessário 

à sua subsistência). II - Além disso, verifico indícios de situação financeira 

incompatível com as carências alegadas, razão pela qual, deverá 

apresentar cópia de declaração de imposto de renda, ou outro documento 

hábil capaz de comprovar a real situação econômica da parte. III - Assim 

sendo, intime-se o recorrente para que providencie o atendimento dos 

requisitos acima indicados ou o recolhimento das custas de preparo do 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-87.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ CAVASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)
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EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010119-87.2014.8.11.0040 REQUERENTE: EVANDRO LUIZ CAVASSOLA 

REQUERIDO: AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME Em 

atenção ao postulado no ID 9553977, defiro a expedição de intimação à 

reclamada, para que indique a localização da motocicleta, placa NPF-2978, 

penhorada no ID 9296751, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição, na forma do art. 774, 

V, do NCPC. A intimação deverá ser realizada por carta. A despeito do 

pedido de constrição de valores junto ao caixa da reclamada, em nome da 

maior eficácia da medida, determino o sequestro do valor de R$7.959,33 

(sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) por 

meio do sistema BacenJud, transferindo-se o valor à conta judicial, 

observando-se os demais comandos lançados no ID 4143968.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-05.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SHEVINSKI DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

TOUR SHOP BUZIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010183-05.2011.8.11.0040 REQUERENTE: ROSECLER SHEVINSKI DENTI 

REQUERIDO: TOUR SHOP BUZIOS, TAM LINHAS AÉREAS S/A 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010401-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO CAMPEOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - COOCAM 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010401-91.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: ALDO CAMPEOL EXECUTADO: 

COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - COOCAM I - 

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado no ID 9415556, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 9799651. II - A 

despeito do pedido de constrição de valores junto a Cooperativa de 

Crédito Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, em nome da maior eficácia da 

medida, determino o sequestro do valor de R$53.196,05 (cinquenta e três 

mil cento e noventa e seis reais e cinco centavos) por meio do sistema 

BacenJud, transferindo-se o valor à conta judicial, observando-se os 

demais comandos lançados no ID 8318570.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011169-17.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GRAZIELI PASTORELO BENTO 

DA SILVA, GUTEMBERG BENTO DA SILVA REQUERIDO: RENATO LUIZ 

BOSCHETTI 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-47.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

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: 

8010154-47.2014.8.11.0040 REQUERENTE: GLAUCO RODRIGO 

CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - Tendo em vista a 

transferência de valores e o encaminhamento dos vouchers nos IDs 

950368 e 950369, e considerando que incumbia ao reclamante 

salvaguardar o e-mail recebido, indefiro o peticionado no ID 950371 e 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: 1005095-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DE MOURA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1005095-95.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, 

deixando de regularizar vício sanável constatado (consulta de “balcão” do 

SPC/SERASA), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a 

audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005097-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005097-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JULIANA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - Já decorrido o prazo do ID 10942312, 

e considerando que embora intimada a reclamante quedou-se inerte, 

deixando de regularizar vício sanável constatado (consulta de “balcão” do 

SPC/SERASA e SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II 

- Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - 

Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE OLIVEIRA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1005106-27.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GILSON SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, 

deixando de regularizar vício sanável constatado (consulta de “balcão” do 

SPC/SERASA e SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II 

- Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - 

Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004747-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004747-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

e indenização por danos morais, proposta por RODRIGO SOARES 

PEREIRA em face de CLARO S.A A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. Custas pela parte reclamante 

(Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 21 de setembro de 2017. 

JANAÍNA L. FRANZ TARTARI, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004669-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO RAFAEL RODRIGUES 

DOS SANTOS CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, 

PAULO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS CONCEIÇÃO, que ao tentar 

adquirir alguns produtos no comércio, constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida (contrato 0249204568 no valor de R$97,70). Alega que 

desconhece o débito, sendo o mesmo indevido. Requer: a) a declaração 

da nulidade da cobrança efetuada; b) indenização por danos morais no 

valor de 40 salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Foi deferida a tutela de urgência pleiteada. 

Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de desistência do 

processo, pois o mesmo somente foi formulado após a apresentação de 

contrato assinado pela requerida. Tenho que a ação está apta a ter o 

mérito resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Ademais, 

nos termos do §4º, do artigo 485 do CPC/15 “oferecida a contestação, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 248 de 655



autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, e a 

requerida, em sua contestação já afirma expressamente não aceitar o 

pedido de desistência. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas da requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópias dos documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Assim, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Cabe referir que além de a assinatura no contrato 

ser idêntica as demais assinaturas dos autos, não há notícia de furto dos 

documentos pessoais da autora. 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 liminar 

anteriormente deferida. 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$15.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor 

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. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º do CPC). 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, 05 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, 08 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA CONCEICAO (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004451-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIANA DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

MARIANA DA SILVA CONCEIÇÃO, que ao tentar adquirir alguns produtos 

no comércio, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida (contrato 

0219706254 no valor de R$173,18). Alega que desconhece o débito, 

sendo o mesmo indevido. Requer: a) a declaração da nulidade da 

cobrança efetuada; b) indenização por danos morais no valor de 40 

salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Foi deferida a tutela de urgência pleiteada, bem 

como a inversão do ônus da prova. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas da requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópias dos documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Assim, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Cabe referir que além de a assinatura no contrato 

ser idêntica as demais assinaturas dos autos, não há notícia de furto dos 

documentos pessoais da autora. Ainda, quando da contratação, houve a 

juntada de documentos de identificação bem como assinatura da mãe da 

ora autora, visto que a mesma era maior de 16 anos mas menor de 18 

anos à época da contratação. 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 liminar 

anteriormente deferida. 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), 
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este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 15% (quinze 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. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º do CPC). 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, 05 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, 08 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004172-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004172-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALCIDIO AUGUSTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte 

autora, ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA, que constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto 

à requerida no valor de R$227,51 com relação ao contrato 161116156. 

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, CLARO S/A, contesta sustenta inépcia da petição inicial. Afirma 

ter havido regular contratação e notória prestação de serviços. Diz ter 

havido contratação de um pacote de um plano pós pago de banda larga. 

Aduz a possibilidade de fraude. Pugna pela aplicação da súmula 385 do 

STJ. Diz inexistir dano moral indenizável. A preliminar de inépcia da petição 

inicial por ausência de juntada de documento de identificação do autor 

resta superada. A parte autora, em impugnação apresentada, afirma que 

que erroneamente juntou um documento de identificação de um terceiro, 

estranho aos presentes autos, tendo então juntado a CNH correta, em 

nome do autor da presente ação. 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. 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. 

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$227,51 com relação ao contrato 161116156, 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, 05 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, 08 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004608-28.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004608-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IRISMAR ALVES COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais em que relata a parte autora, 

IRISMAR ALVES COSTA, 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 0217166489, 

no valor de R$168,35. 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$12.000,00. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL 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 (66) 9.9610-5739, habilitada em 

06/06/2014, cancelada definitivamente em 26/08/2015 em razão de 

inadimplência. 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. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de 

endereço como requisito indispensável para o recebimento da petição 

inicial, sendo suficiente a indicação da residência do autor. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em 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. 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 
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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 “CEF” no dia 03/07/2016 e por “ENERGISA MATO GROSSO” 

em 06/07/2017, 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 0217166489, no valor de R$168,35, 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, 05 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, 08 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Processo Número: 1003244-21.2017.8.11.0040
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TAIANE CHAVES DE OLIVEIRA (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: 

1003244-21.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TAIANE CHAVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

e indenização por danos morais, proposta por TAIANE CHAVES DE 

OLIVEIRA em face de VIVO S.A A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. Custas pela parte reclamante 

(Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 05 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-40.2017.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003385-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VANDERSON FIRMO DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora, VANDERSON 

FIRMO DE LIMA, que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$254,90 com relação ao contrato 972436005. Alega que era cliente da 

requerida mas por discordar dos valores cobrados, que eram muito altos, 

solicitou o cancelamento dos serviços quitando todos os débitos que 

estavam em aberto. Afirma não ter recebido nenhuma notificação prévia 

da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Requer: a) seja declarada 

a anulação do negócio jurídico e a inexigibilidade da dívida cobrada; b) 

indenização por danos morais no valor equivalente a 40 (quarenta) 

salários mínimos. A requerida, CLARO S/A, contesta sustentando a 

inépcia da petição inicial. Discorre acerca da regularidade do débito. Diz 

que o autora era contratante de um serviço de banda larga 3GB com valor 

médio de R$89,90. Diz que não houve solicitação de cancelamento tendo 

sido o plano cancelado por inadimplência. Pugna pela aplicação da súmula 

385 do STJ. Diz inexistir dano moral indenizável. 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. O art. 319 do CPC 

não traz o comprovante de endereço como requisito indispensável para o 

recebimento da petição inicial, sendo suficiente a indicação da residência 

do autor. A requerente alega que cancelou os serviços com a requerida e 

que nada mais deve à mesma, entretanto, além de não mencionar de qual 

serviço era usuária, não menciona sequer a data próxima do pedido 

cancelamento, o número de algum protocolo de cancelamento ou, ainda, o 

comprovante de pagamento dos débitos, os quais alega ter quitado 

totalmente quando do suposto cancelamento do contrato. Assim, tenho 

que não merece prosperar a presente ação, pois embora incida no caso o 

Código de Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do ônus da 

prova, o mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de 

elementos para provar o seu direito. Tais provas acima citadas, seriam de 

fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente 

seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

Vale ressaltar, por oportuno, que a incumbência de realizar a notificação 

prévia da inscrição em cadastros restritivos de crédito é do próprio SPC, e 

não da credora, ora requerida. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 07 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003762-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 
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previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, FRANCISCO 

ALVES RIBEIRO, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada referente a um débito de R$266,54 com relação ao 

contrato 0275074491. Afirma que não realizou compras, não adquiriu 

produtos pela internet e muito menos contratou serviços da empresa 

reclamada. Requer: a) a declaração da inexistência de débitos; b) 

exclusão definitiva do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, afirma ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviços, juntando telas de sistema 

unilateralmente produzidas. Argui a inexistência de dano moral. Diz 

inexistir nexo causal entre a sua conduta e o evento danoso, ausente 

portanto dano moral. 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. 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, o que conduz 

à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, 

não há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a 

requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa 

ao devedor. 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 do débito de R$266,54 com 

relação ao contrato 027507449, determinando a baixa definitiva do nome 

do autor dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 
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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, 07 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, 08 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: 

1004710-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDEREIS PEREIRA DOS 

SANTOS 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, VALDEREIS PEREIRA DOS SANTOS, 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 0232295870 no 

valor de R$167,87). 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 no valor de R$10.000,00. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, afirma ter havido regular contratação e notória 

prestação de serviços, juntando telas de sistema unilateralmente 

produzidas. Argui a inexistência de dano moral. Diz inexistir nexo causal 

entre a sua conduta e o evento danoso, ausente portanto dano moral. 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. 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, o que conduz à conclusão de que 

a inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da 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, 
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moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa 

ao devedor. 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 do débito de R$167,87, com 

relação ao contrato nº 0232295870, determinando a baixa definitiva do 

nome do autor dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 07 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, 08 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002948-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002948-96.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Narra a parte autora, DEUZIMAR GAMA DA SILVA, 

que ao tentar ao tentar realizar compras em estabelecimentos comerciais 

através de crediário, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida, OI S.A, no 

valor de R$314,12 com relação ao contrato 5048287378. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Aduz que não 

houve notificação da inscrição. Requer seja declarada a inexistência do 

débito e seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido 

regular contratação e notória prestação de serviços, com relação a uma 

linha telefônica número 65-3544001665-35440016 . Diz que as cobranças 

tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca da ausência 

de dano moral. Foi deferida a liminar determinando o imediato levantamento 

da inscrição efetuada, bem como deferida a inversão do ônus da prova. 

Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois além de 

não ser requisito indispensável a juntada de comprovante de endereço, 

sendo suficiente a indicação do mesmo, o comprovante juntado pelo autor 

está em nome de sua genitora, conforme pode-se ver no seu documento 

de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Vale ressaltar, 

que no caso trata-se da instalação de um telefone fixo residencial, a qual 

alega a requerida que houve solicitação de várias mudanças de endereço, 

assim, fácil seria ter colhido do contratante uma assinatura em contrato 

físico. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. 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 
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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 

“Telefônica Brasil S/A” no dia 06/04/2015 conforme demonstra o extrato 

juntado com a inicial (fls.30). 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 

5048287378, no valor de R$314,12, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; 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, 07 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, 08 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010272-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI SCHMITT (EXECUTADO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010272-52.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: FRANCELINO FERREIRA GIL, GEOVANI SCHMITT I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (ID 11176116), com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Proceda-se a baixa na restrição dos veículos via sistema 

Renajud, levada a efeito no ID 11321100. IV - Expeça-se alvará para 

liberação dos valores depositados nos IDs 11484398 e 11484538, 

observando-se os dados bancários indicados no ID 11335643. V - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA COSTA MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001278-57.2016.8.11.0040 REQUERENTE: HUGO DA COSTA MELO NETO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS 
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IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A I - Em que pese o postulado pela parte 

exequente no ID 11438975, verifica-se nos autos que as executadas 

realizaram o pagamento da condenação nos IDs 9817956 e 11128360, 

razão pela qual, dou por cumprida a obrigação a cargo das executadas. II 

- Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no ID 11438975. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174971 Nr: 6163-97.2017.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Antonio Lenoar Martins, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de pena 

de fl.52.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 132117 Nr: 6446-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIR DOS ANJOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVIR DOS ANJOS SOARES, Cpf: 

03466936160, Filiação: Maria Borges Soares e Antonio Almirton Soares, 

data de nascimento: 12/12/1988, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), auxiliar de geceiro, Telefone 9602-4663. 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: OMinistérioPúblico do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem à presença de Vossa Excelência com base no Inquérito policial 

incluso, oferecer denúncia em face de Alvir dos Anjos Soares, qualificado 

nos autos, pela prática dos fatos delituosos a seguir transcrito. Noticiam 

os autos que no dia 04/06/2015, por volta das 21h00min, na Perimetral 

Sudeste n. 20125 Centro na Empresa Sertão Agricola nesta cidade o 

acusado entrou clandestinamente nas dependências do estabelecimetno 

cmercial Sertão Agrícola. Conforme restou apurado, na data e local 

alhures citados à Polícia Militar fora acionada via COPOM or populares que 

viram o acusado adentrando nas dependência da empresa Sertão 

Agrícola pulando o muro.Posteriormente, ao chegar no loal supracitado a 

Polícia localizou oacusado escondido dentro da eferida Empresa. Posto 

isso, o Ministério Público oferece denúncia em face de Alvir dos Anjos 

Soares, como incurso nas penas do artigo 150 Caput do CP, requerendo 

que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos.Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 

41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, 

por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo 

melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, 

salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Distribua-se, 

registre-se e autue-se como Ação Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, 

POR EDITAL, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-los quanto à pretensão de constituir 

Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria 

Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à 

Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se 

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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 12 de setembro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 94863 Nr: 6644-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE VALDAMERI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCANTARA - OAB:

 Processo nº. 6644-36.2012.811.0040.

Código nº. 94863.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

HENRIQUE VALDAMERI NETO foi denunciado como incurso nas sanções 

do artigo 306, Caput, da Lei 9.503/97.

Em audiência de fl. 63, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 97.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 63.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de HENRIQUE 

VALDAMERI NETO, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 11 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 116678 Nr: 7616-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE DOS SANTOS COSTA, Cpf: 

04619222151, Filiação: Maria Ferreira dos Santos e Antonio Nascimento 

Costa, data de nascimento: 25/06/1991, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, casado(a), autônomo, Telefone 66 9908 1267. 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: O MinistperioPúblico do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatáia e que esta subsceve, vem, à presença de Vossa 

Excelência com base no Inquérito Policial incluso oferecer denúncia em 

face de Felipe dos Santos Costa, qualificado nos autos, pela prática do 

fato delituoso a seguir transcrito. Noticiam os autos que nodia 26/03/2014, 

por volta das 16h33min, na Rua Buenos Aires, 295 Bairro jardim América o 

acusado tentou subtrair para proveito próprio uma máquina centífuga, 

pertencente à vítima Eduardo Camargo Fliegner, não consumando seu 

intento criminoso em virtude de circunstâncias alheias à sua vontadde.. 

Segundo restou apurado, ns condições de tempo e lugar alhures 

mencionadas o increpado aproveitando-se da ausência momentânea de 

vigilância no local dos fato, arrombou o portão e a janela dos fundos do 

banheiro, da esidência, agindo com manifsto animus furandi, tentou 

subtrair a referida centrífuga. Ato contínuo a vítima deparou-se com o 

suspeito entrando com ele vias de fato, o qual tentou fugir,porém 

populares odetiveram e acionaram a Pólicia. Com a chegada da Polícia 

realizou-se a abordagem do increpado oqual foi detido e encaminhado à 

Policial Civil. Posto isso o Ministerio Público oferece denúncia em face de 

Felipe dos Santos Costa, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, 

inciso I c.c. o artigo 14 inciso II ambos do CP, requerendo que recebida e 

autuada esta seja o mesmo citado para responer acusação por escrito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do acusado.CITE-SE e INTIME-SE o(a) acusado(a), 

para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação nos 

termos do art. 396 e art. 396-A do Código de Processo Penal com redação 

da Lei nº 11.719/08.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando 

da citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de outubro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 133484 Nr: 7142-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA OLIVEIRA PEREIRA, Cpf: 

04343928390, Rg: 25073992003-7, Filiação: Maria de Jesus Oliveira 

Pereira e Antonio Pereira, data de nascimento: 02/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Santa Luzia-MA, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Telefone 66 - 

9607-4642. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

legais, vem à presença de Vossa Excelência, com base no Inquérito 

Policial supra, oferecer denúncia em face de João Batista Oliveira Pereira, 

qualificado nos autos, pela prática do fato delituoso a seguir transcrito. 

Noticiam os autos que no dia 03/07/2015, por volta das 16h50min, na BR 

163 KM 733 nesta comarca, o acusado após ter ingerido bebida alcoólica, 

conduzia o eículo automotor Honda/CG 150 Titan cor preta placa KAJ 

1455, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

alcool, como tambe´m dirigia sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

mencionadas nesta Município a Polícia Rodoviária Federal fez abordagem 

ao acusado quando percebeu que o mesmo estava em estado de 

embriaguez conforme teste de bafômetro de fl. 22. Posto isso o Ministério 

Público oferece denúncia em face de João Batista Oliveira Pereira, como 

incurso nas penas dos artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/97, requerendo 

que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.Defiro 

as diligências ministeriais de fls. 35/36. Conforme requerido pelo MP, 

acosto aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais dos 

acusados.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) 

dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 

396-A do CPP.Desde já designo audiência para o dia 21 de julho de 2016, 

às 14:40 horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional 

do processo. Intime-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da 

citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 15 de setembro de 2017

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que procedo a intimação da parte ré, acerca da 

audiência designada para o dia 22/05/2018, com início às 16:20h, no Juízo 

da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos, da Comarca 

de Cuiabá/MT.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 9521-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA RODRIGUES DOS REIS, JULIANO 

RAMALHO DIAS, ANDERSON LUIZ PAGLIOCHI, JHENI MAIARA ESPINDOLA 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/0
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9521-07.2016.811.0040

 ESPÉCIE: Ação Penal

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DOS REIS e JHENI MAIARA 

ESPINDOLA DE ARAUJO e JULIANO RAMALHO DIAS e ANDERSON LUIZ 

PAGLIOCHI

INTIMANDO(A, S): Denunciado(a): Jheni Maiara Espindola de Araujo, Cpf: 

05244122193 Filiação: Aparecido Rufino de Araújo e Ana Lucia Spindola 

de Araújo, data de nascimento: 16/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Iguatemi]-MS, convivente, babá, Endereço: Atualmente em local incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita, bem como se a intimada DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

 SENTENÇA: “VISTOS/TF Trata-se de pedido de Revogação da Prisão 

Preventiva em favor do denunciado Anderson Luiz Pagliochi, conforme fls. 

723/728. Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido 

de revogação da prisão preventiva (fls. 776/779). 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: “Art. 316. O juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem.” 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 157, 

§ 2º do Código Penal, cuja pena máxima cominada é superior a 04 (quatro) 

anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP. Ademais, as circunstâncias 

conforme expostas na decisão de fls. 179/182, desaconselham a 

substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do 

CPP, eis que se mostram insuficientes para o acusado em questão. 

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, o indeferimento do 

pedido mostra-se medida de rigor. Diante da gravidade dos crimes, 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. Ipsis litteris: 

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.” E ainda: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DEMAIS TESES JÁ 

ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL EM OUTRA IMPETRAÇÃO. 

REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECER. - Fundamentada a 

necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente não há falar 

em constrangimento ilegal. - Não se conhece de pleito cujo objeto constitui 

mera reiteração de situações anteriormente examinadas pelo Tribunal em 

outra impetração. (TJMG -  Habeas Corpus Cr iminal 

1.0000.17.068442-7/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 

18/09/2017).” Ressalta-se que o feito já se encontra com prazo para 

apresentação de memoriais finais para posterior prolação da sentença, 

restando ausentes apenas as alegações finais por parte dos denunciados 

Anderson Luiz Pagliochi e Jheni Maiara Espindola de Araújo, ou seja, o 

presente feito não fora sentenciado haja vista que a DPE não apresentara 

as derradeiras alegações. Com o fim de elucidação, colaciono a Súmula 

n.º 64 do Colendo STJ: Súmula 64 Não constitui constrangimento ilegal o 

excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado ANDERSON LUIZ PAGLIOCHI. Outrossim, DETERMINO que a 

nobre DPE apresente as alegações finais em forma de memoriais dos 

denunciados Anderson Luiz Pagliochi e Jheni Maiara Espindola de Araújo 

no prazo legal para que possa ser prolatada sentença no presente feito, 

evitando-se assim, maiores e desnecessárias delongas no trâmite 

processual. Quanto ao pedido de restituição de bem constante às fls. 

747/750, postergo a análise do mesmo quando da prolação da sentença. 

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.”

Eu, Fabiane Nascimento, digitei.

 Sorriso - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Lidiane Dias de Campos Maraschin

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 658-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 Certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação às 

testemunhas do Réu Fls. 187, sendo: Maria Nunes Ferreira dos Santos, 

Cleiton Rogério Ferreira dos Santos e Rosimeire Ribeiro da Costa, tendo 

em vista a falta de endereço das mesmas.

Cleusa Teresinha da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 658-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 Processo: 658-72.2010.811.0040 (código 56805)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 05/10/2017, às 16:10min para o dia 

07/03/2018, às 15:30 horas.

Publique 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.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140807 Nr: 11011-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte ré a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140807 Nr: 11011-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo a desistência testemunhal supra.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 06/2018/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 que o servidor Sandro Debus Cargnelutti, matrícula 

9797, Gestor Judiciário da 4ª Vara Cível desta comarca estará em 

usufruto de 30 dias de férias relativo ao exercício de 2017, no período de 

05/02 a 06/03/18;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 20.810, lotada na Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

comarca, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta, no 

período de 07 de fevereiro a 06 de março de 2018 , durante a ausência do 

titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186076 Nr: 3616-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROCKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:OAB/MT6905-E, LUIS GUSTAVO 

BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 19.000, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11864/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 168, AGUARDE-SE o prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246629 Nr: 14092-39.2017.811.0055

 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: ARNALDO ROBERTO BICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752, WELSON 

GASPARINE JUNIOR - OAB:116196 / SP

 Vistos.

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca da proposta de acordo apresentada pela parte autora às fls. 

117/118.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247253 Nr: 14574-84.2017.811.0055

 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: ISRAEL CELESTINO DA SILVA, ROSINETE DA SILVA 

GUILHERME, EGDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME, DANITUR 

VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a apresentação de novo endereço para citação da 

demandada ainda não localizada, REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 10 de maio de 2018, às 14h30min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

CITEM-SE as demandadas, observando o endereço indicado à fl. 94, além 

daquele já informado nos autos atinente à demandada J.E. Pereira da 

Conceição – ME (fl. 79), e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da 

nova data designada para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257960 Nr: 23172-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A. em face de LUCIANA ALBERTO 

NASCIMENTO.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 44).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263685 Nr: 27431-65.2017.811.0055

 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: DANIEL FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das justificativas apresentadas ás fls. 33/35-verso, RECEBO a 

petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 

13h00min, 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. Afinal, os 

documentos carreados não revelaram situação econômica incompatível 

com tal benefício.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270894 Nr: 1889-11.2018.811.0055

 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: LEIR CARLOS LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Vale ressaltar que o endereço eletrônico do demandado indicado na 

exordial trata-se na verdade de sítio eletrônico.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5774 Nr: 588-64.1997.811.0055

 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): DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA LIBERA BENA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, CRISTIANE YURI 

MATUZAWA - OAB:28.738, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, HÉRICK MARDEGAN - OAB:28.215-SP, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - 

OAB:32.492, Juliana Rui Fernandes dos Reis - OAB:27.702, Kellen 

Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, LEONARDO 

HENRIQUE BARBOZA - OAB:178.038, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26346, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206, 

SÉRGIO PAVESI FIGUERÔA - OAB:27.919/PR

 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 se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

721-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

2.334,44 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro 

Centavos), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125764 Nr: 4734-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

MARLI FERREIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado RODRIGO 

SIMÃO DO NASCIMENTO, OAB/MT 16.910, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135697 Nr: 5901-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO E. PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 6320-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ESPINDOLA PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As correspondências de fls. 147, 154 e 156 revelam que a requerida RMA 

Agropecuária LTDA. não fora citada, constando nos aludidos documentos 

a informação de “ausente”.

Dessa feita, uma vez que frustrada a citação pelo correio, nos termos do 

art. 249 do CPC, EXPEÇA-SE carta precatória para citação do demandado, 

no endereço constante da carta de citação de fl. 134.

No mais, os atos judiciais de fls. 94 e de fls. 110/110-verso promoveram 

pesquisas nos sistemas BACENJUD, Receita Federal e Justiça Eleitoral, no 

sentido de buscar o endereço atualizado da parte demandada.

É certo que sempre haverá infindáveis fontes de consulta, porém, as que 

já foram alvo de diligências suprem o disposto no artigo 256, § 3º, do CPC.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 158/159.

Por consequência, resta apenas o cumprimento da carta precatória no 

endereço de fl. 134.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173625 Nr: 15367-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENI CARVALHO PIRES, EDMILSON 

BARBOSA, ESPOLIO DE ROBERTO BARBOSA, CARLOS ROBERTO 

BARBOSA, EDNEIA BARBOSA, EDNA BARBOSA, EDSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA DA SILVEIRA 

- OAB:14562/MT

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

Logo, em que pese a certidão de fl. 482, a carta precatória de fl. 475 deve 

ser devidamente encaminhada, mesmo porque, a ferro e fogo, não se 

pode dizer que a informação de fl. 477 é fidedigna, sendo certo que, 

conforme certidão de fl. 527, sequer fora localizado em Monte Negro/RO.

Ademais, também não se buscou o endereço atualizado pelo telefone 

indicado à fl. 477, como determinado à fl. 515-verso.

Dessa feita, pelo telefone (69) 99261-2034, a Secretaria de Vara DEVERÁ 

BUSCAR o endereço atualizado de Edson Barbosa.

Caso localizado, PROMOVA-SE a sua citação pessoal.

Sem prejuízo das providências anteriores, ENCAMINHE-SE a carta 

precatória de fl. 475.

Caso inexitosas as diligências anteriores, CITE-SE por edital, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a apresentação de contestação pelo curador especial, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264147 Nr: 27797-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado RODRIGO 

SIMÃO DO NASCIMENTO, OAB/MT 16.910, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265585 Nr: 28879-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZULEIDE BARBOSA, JOSÉ SALVADOR 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:MARIA ZULEIDE BARBOSA e JOSÉ SALVADOR 

BARBOSA propôs a AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA e ESPÓLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, representados pelos herdeiros SALVADOR PEREIRA GUERRA 

FILHO, casado com ERENIR NUNES GUERRA e os herdeiros NINFA 

GUERRA MUNIZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES e MARIA 

HELENA GUERRA ESTEVEZ, a fim de obter o título de propriedade do 

imóvel urbano sob nº 07 (sete) da quadra nº 49 (quarenta e nove), situado 

na Rua 17, do bairro "Vila Esmeralda II", nesta cidade de Tangará da 

Serra/MT, com área de 450,00m².

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Imóvel urbano sob nº 07 (sete) da 

quadra nº 49 (quarenta e nove), situado na Rua 17, do bairro "Vila 

Esmeralda II", nesta cidade de Tangará da Serra/MT, com área de 
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450,00m².

Decisão/Despacho:Vistos. RECEBO a petição inicial. Pretende a parte 

autora usucapir a seguinte área: “Rua 17, Quadra 49, Lote 07, Bairro Vila 

Esmeralda, em Tangará da Serra/MT”. Logo, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 22 de março de 2018, às 16h00min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro. Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC. CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. 

No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, § 3º, do CPC, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, ainda, por edital, 

com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como 

terceiros interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, do CPC. 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu, consignando o prazo de 30 dias para manifestação. Por fim, AO 

Ministério Público. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nome e cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2679 Nr: 459-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCALINO PIRES DE GODOI, MAIRA ALVES DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469, 

CECILIANA M. FANTINATO VIEIRA - OAB:OAB/MT 13.738-B, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109231, ILMA SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, Nadson Jenezerlau - OAB:OAB/MT 203.049

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

918/918-verso, diante da certidão de fl. 923, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente para, no prazo de quinze dias, pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23634 Nr: 3563-49.2003.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & STRITAL LTDA, CARLOS ALBERTO 

CELSO, HERMANN STRITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO RUBENS PEREIRA 

NAVARRO - OAB:OAB/SP 34.847, LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:OAB/SP 

229.136, MARINA BAGGINI CARVALHO - OAB:OAB/SP 313.110, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, José Eduardo Leite - OAB:6517-MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 667, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110883 Nr: 1104-64.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

115/115-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, sobre o laudo pericial de fls. 157/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162542 Nr: 14002-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, conforme 

interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181186 Nr: 23232-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS REIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 78 

para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217343 Nr: 7804-12.2016.811.0055

 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: GABRIEL VINICIUS PEREIRA CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

192/192-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para apresentarem as 

RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219111 Nr: 9200-24.2016.811.0055

 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: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMONDES COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE 

TV VALE RECORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS - COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

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

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

473/475-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes de que foi designado 

data e horário para início dos trabalhos periciais, quais sejam, dia 

12.03.2018, às 9 horas, tendo como ponto de encontro o imóvel objeto da 

lide, sendo facultado o acompanhamento das partes e assistente técnico, 

observando-se, ainda, que fora solicitado pelo perito às fls. 536/538, a 

juntada de certidões atualizadas de todas as matrículas e transcrições 

que compõem a cadeia dominial completa do imóvel da parte requerida até 

o título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso, o que deverá ser 

juntado aos autos ou entregue ao perito na ocasião do início dos trabalhos 

periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244619 Nr: 12468-52.2017.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 98, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249039 Nr: 15795-05.2017.811.0055

 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: Leonardo Cosme Formaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSME FORMAIO - 

OAB:56645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por LEONARDO COSME FORMAIO em face 

de ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, a parte autora, por meio do digno advogado, fora 

intimada para, no prazo assinalado, promover o andamento do feito, 

contudo, quedou-se inerte (fl. 23).

Intimada a parte autora pessoalmente, sob pena de extinção, também 

deixou de manifestar (fl. 27).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, porém, SUSPENDO a condenação, na forma artigo 98, § 3º, 

do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263577 Nr: 27401-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265645 Nr: 28919-55.2017.811.0055

 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: Fernando Tocchetto e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campilar da Amazonia Ind. e Com. de Alimentos 

Ltda., UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 

15h30min, 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 
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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.

 Por oportuno, não há que se falar em hipossuficiência para a parte autora 

produzir as provas atinentes ao fato constitutivo de seu direito, mesmo 

porque se trata de acidente de trânsito, de modo que, mais do que nunca, 

incumbe à parte autora esclarecer o fato jurídico que embasa o seu pleito. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório.

 Sem prejuízo da providencia anterior, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, e 

proceder a substituição do nome União Novo Hamburgo Seguro S/A. por 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A., conforme 

requerido à fl. 36-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 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: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 2106-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

subscrever a petição inicial, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 2381-33.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II/CNGC, 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.: 225521 Nr: 14644-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE ALMEIDA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 88/89, 

diante da certidão de fl. 91, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II/CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055
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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: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos. DEFIRO o prazo. 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1967-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 133, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199535 Nr: 14459-34.2015.811.0055

 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: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 39, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176538 Nr: 18614-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO NOGUEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO ELIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos as certidões negativas de débitos fiscais, devidamente atualizadas, 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, sob pena de 

extinção do feito (CPC, art. 485, inciso VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255056 Nr: 20716-07.2017.811.0055

 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: DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o teor do relatório de fls. 84, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263255 Nr: 27204-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Nelson de Lima proposta por Maria Ivone de Lima.

Foram juntados aos autos as representações processuais e documentos 

pessoais da meeira e dos herdeiros Maria Ivone de Lima, Silvana Valeria 

de Lima e Luiz Carlos de Lima (fls. 11, 13, 17, 19, 22/25 e 25/29), atestado 

de óbito (fl. 38), além dos documentos referentes ao único bem a ser 

partilhado (fls. 31/35).

Os autos vieram-me conclusos.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 664 do CPC, 

uma vez que se encontram presentes os requisitos e em razão do valor 

dos bens a serem partilhados;

3. Nomeio inventariante a herdeira Maria Ivone de Lima, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. E, considerando que foram apresentadas as primeiras declarações 

com a partilha dos bens, intime-se a inventariante para aportar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos:

a) Representação processual e documentos pessoais dos herdeiros Maria 

Aparecida de Lima Nekl e Cristinao de Lima Brasileiro, ou informe os 

endereços destes para que possam ser devidamente intimados, além do 

atestado de óbito do herdeiro Nelson Aparecida de Lima;

b) Documentos constantes nas fls. 14 e 24 plenamente legíveis;

c) A Certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

d) Cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis e 

documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da 

partilha;

e) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

f) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266483 Nr: 29460-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI OLINTO MILANI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLINTO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos os documentos pessoais da parte autora, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124008 Nr: 3008-85.2010.811.0055

 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: YLDNC, LDNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 73, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152361 Nr: 999-48.2013.811.0055

 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: MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.Considerando a perita nomeada à fl. 204 solicitou dispensa da 

nomeação e tendo em vista a indicação do município de Tangará da Serra 

de fl. 201, NOMEIO a Dra. Claudia Yabar Bambaren – CRM/MT 6334, para 

que proceda com a perícia no interditando.I - Intime-se a médica perita 

nomeada, para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, data e horário 

para realização do exame e avaliação do grau de incapacidade do 

interditando, nos termos do art. 753 do CPC.II - Com a informação nos 

autos, intimem-se as partes, no endereço indicado na exordial, para que 

compareçam na data, hora e local, designado pela médica acima 

mencionado.III - A perita deverá responder aos quesitos do Juiz, que 

segue abaixo e os constantes nos autos:a) Se o(a) interditando(a) sofre 

de anomalia física, psíquica, mental ou motora e as funções corporais 

acometidas?b)Em caso positivo, se ele(a) tem capacidade para reger sua 

pessoa e seus bens nos atos da vida civil? c) Se é possível, Sr. Perito 

declinar qual tipo de doença, que acomete o interditando, dentro da 

classificação C.I.D.?d)Se a anomalia ou doença é de caráter transitório, 

duradouro ou permanente e qual a data provável do início?e) Se em razão 

da anomalia ou doença, pode o interditando exprimir com clareza sua 

vontade?f)O avaliado está sendo atualmente tratado? É possível inferir se 

evoluirá com melhora, a ponto de permitir a inclusão social, ou se trata de 

doença de curso crônico e progressiva?g)Em se tratando de 

comprometimento intelectual/cognitivo/psíquico, o periciando pode ficar só 

em segurança ou necessita de supervisão ou ainda de um cuidador?

h)Caso apresente deficiência motora, qual a limitação? (uso de apoio para 

deambular/necessita de cadeira de rodas/restrito ao leito).i)Está 

incapacitado para a vida independente? Mesmo atividades diárias, como 

se vestir, alimentar-se e se comunicar?j)Em termos de repercussão da 

deficiência, pode ser enquadrado com necessidade de supervisão de 

terceiros; de auxílio de terceiros ou totalmente dependente;IV -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219846 Nr: 9835-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSCL, ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

65/66, pugnando assim, pela sua homologação.

 Parecer ministerial às fls. 69/70, opinando favoravelmente a homologação 

do acordo realizado entre as partes.

Deste modo, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 65/66, celebrada nesses autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265832 Nr: 29066-81.2017.811.0055

 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: MPR, PMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes entabularam acordo às fls. 04/07 e tendo em 

vista o parecer ministerial de fl. 37, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/07.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Taquarituba/SP, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela partes requerentes, contudo, anotando-se serem estas 

beneficiárias da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265927 Nr: 29106-63.2017.811.0055

 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: RG, JPDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 
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FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes entabularam acordo às fls. 04/10 e tendo em 

vista o parecer ministerial de fl. 41, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/10.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Jovelina 

Pinheiro de Jesus.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela partes requerentes, contudo, anotando-se serem estas 

beneficiárias da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266217 Nr: 29309-25.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO GAMA DE SOUZA, MARIANA SILVA DE SOUZA, 

FRANK WILLHANS SILVA DE SOUZA, JEOMARA GAMA SANTOS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, bem como 

parecer ministerial de fl. 39, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/13.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266233 Nr: 29327-46.2017.811.0055

 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: EDER MARCIO DOMINICK, DAIANI UGULINI DOMINICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, bem como 

parecer ministerial de fl. 48, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 04/10.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Daiani Ugulini.

Para tanto, expeça-se ofício o Cartório de Registro Civil deste município de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270814 Nr: 1842-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDCP, SDCP, LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta 

e sete reais), a ser pago mensalmente pelo requerido, através de depósito 

bancário na conta da genitora da criança, qual seja Lilian Daniela da Cruz, 

Banco do Brasil, Agência 3644-7, Conta 34224-6, à partir da citação.

 5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57285 Nr: 6762-74.2006.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO JARDIM CAMPOS, BIANCA CRISTINA E SILVA 

DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, Gilson 

Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260443 Nr: 25161-68.2017.811.0055

 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: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLAUZINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263705 Nr: 27441-12.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBÃO TRANSPORTES LTDA, JDC.PARANAGUA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DOS 

SANTOS NASCIMENTO MARTINS - OAB:OAB/PR 47.262, ERICK 

RAPHAEL DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 49783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 881,76 (oitocentos e oitenta e um 

reais e setenta e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTONIO DETOFFOL, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110841 Nr: 1079-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 2.535,06 (dois mil quinhentos e 

trinta e cinco reais e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTONIO DETOFFOL, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157816 Nr: 6408-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim do 

Sul, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no Assentamento Antonio Conselheiro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110841 Nr: 1079-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.535,06 (dois mil quinhentos e 

trinta e cinco reais e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO 

COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 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 encaminho os autos a fim de intimar às partes, para 

querendo se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os 
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esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito juntado às fls.287/288 dos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263705 Nr: 27441-12.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBÃO TRANSPORTES LTDA, JDC.PARANAGUA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DOS 

SANTOS NASCIMENTO MARTINS - OAB:OAB/PR 47.262, ERICK 

RAPHAEL DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 49783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 881,76 (oitocentos e oitenta e um 

real e setenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170918 Nr: 12670-34.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO, CESAR EDUARDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170918.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 140/145, autorizando a retirada dos autos pelo 

prazo de 15 dias.

 Ademais, proceda-se o credenciamento do Dr. Wállace Eller Miranda, a 

fim de que todas as intimações sejam realizadas em nome do mesmo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261907 Nr: 26224-31.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO - 

JURIDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvin Figueiredo Leite - 

OAB:178.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261907.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 20, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125074 Nr: 4042-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO KOZIELSKI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:OAB/SP 267.830, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125074.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 112, intime-se pessoalmente a parte Exequente 

para dar prosseguimento ao feito, consignando-se para cumprimento o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sofrer a penalidade inserta no § 1º 

do art. 485, do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136623 Nr: 6892-88.2011.811.0055

 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): EDILAINE ADRIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 Processo: 136623.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso LTDA.

Executado: Edilaine Adriana da Silva.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso LTDA em desfavor de Edilaine Adriana da Silva, ambos já 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes entabularam acordo, 

conforme fls. 155/156.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Por fim, proceda-se com a baixa no sistema RENAJUD dos veículos 

constritos às fls. 116/117.

Custas, na forma do disposto no § 2º do art. 90 do Código de Processo 

Civil, eis que nada disposto pelas partes no acordo acerca das despesas.

As partes expressamente desistiram do prazo recursal.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.
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P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261921 Nr: 26232-08.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, JOAO 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Autos nº: 261921.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 49/54, verifico que as partes, nos termos da 

decisão de fls. 47, foram dispensadas do pagamento das custas 

processuais, em conformidade com o art. 90, § 3º, do CPC.

Isto posto, não havendo outras questões a serem analisadas, cumpra-se 

a decisão de fls. 47.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263342 Nr: 27248-94.2017.811.0055

 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: LOURDES MORESCO SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263342.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Lourdes Moresco Sguarezi.

 Requerido: Raimundo Rodrigues de Azevedo.

 Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela e indenização por danos morais ajuizada por Lourdes Moresco 

Sguarezi em desfavor de Raimundo Rodrigues de Azevedo, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizada audiência de conciliação no CEJUSC, as partes compuseram 

amigavelmente acordo, conforme fls. 37.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 37.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos pelo prazo de sessenta 

dias, para cumprimento do acordo, nos termos do art. 313, II, do CPC.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte Requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Por fim, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131536 Nr: 1276-35.2011.811.0055

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 131536.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A.

 Executado: Nelson Pasqualli.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A em desfavor de Nelson Pasqualli, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 549/564 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo, pugnando ainda pela suspensão do processo até a total quitação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 549/564.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até a data de 15.03.2018 

(prazo final para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 

922 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte Exequente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163447 Nr: 521-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY FONSECA SILVA JUNIOR, STEFANIE 

RODRIGUES LAURINI

 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: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Autos nº. 163447.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 129/132.

 Proceda-se a penhora de bens do devedor 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 intimado pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

 Vistos,

 Em fls. 118, o Exequente requereu a citação editalícia do Executado.

Contudo, por se tratar de uma ação de execução, onde o Executado não 

foi localizado e nem mesmo foi encontrado bens passíveis de penhora, 

entendo pela necessidade de suspensão do feito.

Deste modo, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185505 Nr: 3167-52.2015.811.0055

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZENEIDE MONTICELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos nº: 185505.

 Vistos,

 Inicialmente, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, determino a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

devendo o processo ser identificado nos termos da CNGC.

Outrossim, mediante a informação do descumprimento do acordo 

celebrado entre as partes (fls. 94/99), impõe-se o cumprimento do mesmo.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220926 Nr: 10850-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220926.

Natureza: Execução.

Exequente: Estela Redivo da Costa.

Executada: Sebastião Ferreira Coelho.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução, ajuizada por Estela Redivo da Costa em 

face de Sebastião Ferreira Coelho, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Realizados alguns atos processuais, a Exequente foi intimada via DJe e 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido 

inerte, conforme certidões de fls. 32 e fls. 35, mesmo com a advertência 

de que seu silêncio implicaria na extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, a parte Exequente permaneceu inerte (fls. 35).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232096 Nr: 21021-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C GUIMARÃES TRANSPORTES - ME, 

VANDIR CONSTANTINO GUIMARÃES

 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: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 232096.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 272 de 655



INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242652 Nr: 10904-38.2017.811.0055

 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: JOSÉ MARIA BARBOSA, ARLETE MARIA DO CARMO 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 242652.

 Natureza: Alvará Judicial.

Requerente: José Maria Barbosa e Outra.

 Vistos,

 José Maria Barbosa e Arlete Maria do Carmo Barbosa ingressaram em 13 

de março de 2017, com a presente ação de alvará judicial para o 

levantamento de valores existentes em nome de seu falecido filho Rafael 

Willian Barbosa, junto a CEF – Caixa Econômica Federal, referente ao 

FGTS e ao PIS.

 Pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça. Juntaram os 

documentos de fls. 07/19.

Às fls. 20 fora concedido o benefício da gratuidade da justiça aos 

Requerentes.

 A CEF – Caixa Econômica Federal foi oficiada para informar quanto à 

existência de valores depositados em nome do falecido Rafael Willian 

Barbosa, tendo informado a existência do montante de R$ 4.702,38 (fls. 

35/37).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento do titular do 

crédito (certidão de óbito de fls. 13), a condição de herdeiros do de cujus, 

tendo em vista a inexistência de descendentes e de cônjuge, a existência 

de valores (documento de fls. 35/37), além de não haver notícia nos autos 

acerca da existência de bens a inventariar.

 Assim, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando os Requerentes José Maria Barbosa e Arlete Maria do Carmo 

Barbosa a levantarem os valores existentes junto à Caixa Econômica 

Federal, informado às fls. 35/37.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270925 Nr: 1923-83.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 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:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas do distribuidor não oficializado, no valor 

de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a ser depositada 

na conta 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S.A., em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, bem como de duas 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Certifico 

outrossim, que caso não haja o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a 

carta precatória será devolvida, independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24619 Nr: 332-77.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO GOLIN, ANTONIO 

LINHARES GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 24619.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 273 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 6958-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 65444.

 Vistos,

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 15 dias, prestar esclarecimentos 

sobre as divergências apontadas pelas partes às fls. 541/543 e fls. 

579/584.

 Prestados os esclarecimentos pelo Sr. perito judicial, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem em 05 dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 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: PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Autos nº: 100530.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 273 de 655



 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença de fls.393/394 e determino 

a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Tendo o autor juntado aos autos a planilha com atualização do débito (fls. 

395), intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do 

CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, conforme 

requerido às fls. 393/394, desde já defiro a utilização do sistema 

BACENJUD para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do 

Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 10 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118525 Nr: 8508-69.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Autos nº: 118525.

Vistos,

 Às fls. 299/310, o Exequente Everaldo de Souza Costa informa que o 

Executado descumpriu o acordo entabulado, eis que não deu baixa no 

gravame do veículo dentro do prazo previsto, motivo pela qual ajuizou 

cumprimento de sentença requerendo que a parte Executada proceda a 

baixa do gravame.

Às fls. 303 foi determinado que o Banco Executado realizasse a baixa do 

gravame do veículo objeto dos autos, sendo arbitrada multa por dia de 

descumprimento. Neste mesmo ato, foi determinada as retificações 

necessárias, por se tratar de um novo cumprimento de sentença.

Às fls. 324 foi certificado o decurso do prazo para o Executado efetuar a 

baixa do gravame do veículo.

Às fls. 327/328 o Banco Executado comprova a efetivação da baixa do 

gravame.

Às fls. 332 a parte Exequente foi intimada para se manifestar.

Decorrido o prazo às fls. 334, a parte Exequente foi intimada 

pessoalmente às fls. 335/v, para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

De acordo com certidão de fls. 336, decorreu o prazo para a parte 

Exequente se manifestar.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos verifico que a intimação pessoal 

realizada às fls. 335/v não foi realizada em nome de Everaldo de Souza 

Costa, mas sim de seu procurador.

Contudo, tendo o cumprimento de sentença sido realizado por Everaldo de 

Souza Costa deveria a intimação pessoal ter sido realizada em nome 

deste.

Verifico que tal equívoco aconteceu pelo fato de não ter sido realizada a 

retificação determinada às fls. 303, eis que se refere a um novo 

cumprimento de sentença.

Isto posto, procedam-se as retificações necessárias, incluindo, para tanto, 

Everaldo de Souza Costa no polo Exequente.

Após, realizadas as retificações, intime-se pessoalmente o Exequente 

Everaldo de Souza Costa para se manifestar acerca da petição de fls. 

327/328, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, na forma do 

art. 485, III, do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134298 Nr: 4364-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, ADEMAR MIGUEL 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 Autos nº: 134298.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: Lauri Nicodemus Rauber e Outro.

 Vistos,

Trata-se de ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor 

de Lauri Nicodemus Rauber e Ademar Miguel Rauber, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 170/175 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo, pugnando ainda pela suspensão do processo até a total quitação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 170/175.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até a data de 01.10.2026 

(prazo final para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 

922 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte Requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186161 Nr: 3673-28.2015.811.0055

 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: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 
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RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 186161.

Natureza: Execução.

Exequente: Brascampo Insumos e Produtos Agropecuários LTDA.

Executada: Agripar Comércio e Representações de Defensivos LTDA.

Vistos,

 Trata-se de ação monitória, ajuizada por Brascampo Insumos e Produtos 

Agropecuários LTDA em face de Agripar Comércio e Representações de 

Defensivos LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a Exequente foi intimada via DJe e 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido 

inerte, conforme certidões de fls. 42 e fls. 53, mesmo com a advertência 

de que seu silêncio implicaria na extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, a parte Exequente permaneceu inerte (fls. 53).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

Exequente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195198 Nr: 11006-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Autos nº: 195198.

 Vistos,

 BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento às fls. 

107/108v, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em face 

da sentença de fls. 103/105, aduzindo que o veículo já foi devolvido à 

parte requerida, bem como requereu a minoração dos honorários de 

sucumbências. Juntou os documentos de fls. 109/110.

A parte embargada se manifestou às fls. 112/118, pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado, 

bem como requereu a condenação da parte embargante ao pagamento da 

multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

111. No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, pelas razões a seguir expostas.

 Inicialmente, não existe nenhum vício na sentença, no que tange a 

determinação de devolução do veículo à parte autora ou do depósito do 

valor do bem, pois a ação foi julgada improcedente, sendo, portanto, 

imperiosa referida determinação, já que o veículo havia sido apreendido.

 Ademais, ressalto que, muito embora às fls. 89 a parte autora tenha 

informado que o veículo estava disponível para ser restituído à parte 

requerida, até a prolação da sentença, não havia sido juntado nos autos 

nenhum documento que comprovasse a efetiva restituição.

 Ademais, a restituição do veículo ainda não havia sido determinada por 

este juízo, tendo a parte autora realizado a devolução em 08/03/2016, 

conforme informado nos embargos de declaração, sem determinação 

judicial nesse sentido, de modo que imprescindivelmente necessitava de 

pronunciamento judicial quanto a esta questão, já que a ação foi julgada 

improcedente.

 Outrossim, a irresignação da embargante quanto ao quantum fixado à 

título de honorários sucumbenciais, não pode ser objeto de embargos de 

declaração, devendo a parte embargante se valer do meio processual 

adequado para buscar a reforma da sentença, se o caso, pois os 

embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas tão 

somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, vícios 

estes inexistentes na citada sentença embargada.

 Por fim, diante da fragilidade dos argumentos expostos nos embargos de 

declaração e principalmente pela inexistência dos vícios apontados, resta 

nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte embargante deve ser penalizada ao pagamento de 

multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 107/108, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil, aplico à parte embargante multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº. 201131.

Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar o endereço 

atualizado da parte requerida, para que seja providenciada sua citação.

 Após, cite-se a parte requerida, nos termos da decisão de fls. 19.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211004 Nr: 2878-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITO DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 211004.

 Vistos,

 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.
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Com a juntada das informações, intimem-se as partes para se 

manifestarem em 15 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212942 Nr: 4433-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON PEREIRA DOS SANTOS

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 Autos nº: 212942.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 30 (trinta) dias (fls. 76).

 Não apresentada a nota fiscal de venda do bem pela instituição 

financeira, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se a parte final da 

decisão de fls. 74.

Por fim, proceda-se as alterações necessárias das informações 

cadastrais de fls. 76.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217847 Nr: 8250-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE BATISTA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 217847.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar cópia do 

acórdão (ainda que de forma digital), a qual pode ser obtida com facilidade 

p e l o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Determino ainda 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.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestarem em 15 dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225670 Nr: 14781-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOÃO BRIZOT, NEIVA TORIANI BRISOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JOSÉ PASQUALLI, DARCI 

PASQUALLI, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, ENEIDA PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Autos nº: 225670.

 Vistos,

Tendo em vista o petitório de fls. 138/144, verifico que a sentença 

prolatada já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 137, razão pela 

qual a prestação jurisdicional já se encerrou.

Desta forma, ao arquivo os presentes autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228409 Nr: 17070-23.2016.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Autos nº: 228409.

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que não foram analisados os pedidos de 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus 

da prova, formulados pela parte requerida, razão pela qual passo a 

apreciá-los.

 Compulsando os autos, verifico que a relação estabelecida entre as 

partes se refere à compra e venda de insumos agrícolas, não sendo a 

parte requerida a destinatário final, já que os utiliza como meio para o 

desenvolvimento de sua atividade econômica e não para sua subsistência.

 Logo, não sendo a parte requerida considerada consumidora final, não há 

que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via 

de consequência, na inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do 

art. 6º, do CDC.

 O STJ pacificou entendimento nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO 

REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE 

COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua 

atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido 

como consumidor na relação negocial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1177172/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/02/2016, DJe 24/02/2016).

“DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E 

VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL 

INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua 

origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem 

estabelece o art. 2º do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final".

II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do 

ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas 

relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de 

criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer 

à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado 

contra si.
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III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire 

sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua 

atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos 

casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a 

hipossuficiência ficam bem delineadas.

IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos 

autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a 

existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser 

reparada, agora com base na legislação comum.

V - Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 914.384/MT, Rel. 

Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 

01/10/2010).

 No mesmo sentido, o TJMT também tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTOR 

RURAL – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PRECEDENTES DO STJ – COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA O 

PLANTIO DE ALGODÃO – INEFICIÊNCIA DO PRODUTO – INFESTAÇÃO DE 

PRAGAS – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSETICIDAS – 

COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, OITIVA DE TESTEMUNHAS E 

PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA DESICUMBIDO PELA PARTE 

AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE 

ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MEDIDA QUE 

SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ 

sedimentou o entendimento de que às relações entre produtores rurais e 

fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois o produtor 

rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos em virtude 

de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade 

econômica.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e 

direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.

A comprovação dos prejuízos causados pela utilização de defensivos 

agrícolas com eficiência muito inferior à prometida, gera a rescisão 

contratual e a obrigação de indenizar materialmente.

No caso em tela, o dano moral restou configurado, uma vez que os 

autores passaram por um longo período de aborrecimentos, tiveram 

grande prejuízo com a quebra na produção, aquisição de novos 

inseticidas agrícolas, e, ainda, restou comprovado que as rés sequer 

tentaram resolver a situação dos adquirentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Com a inversão do resultado da demanda, o ônus sucumbencial também 

merece ser invertido, como consequência lógica”. (Ap 27697/2017, DES. 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE 

CRÉDITOS – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – NÃO É CONSUMIDOR 

FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – RECURSO IMPROVIDO.

 1. Não havendo comprovação de que cada parte é, ao mesmo tempo, 

credora e devedora da outra, não é cabível a compensação de valores em 

sede de embargos à execução.

 2. Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua 

origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor, pois não se trata de destinatário final. O grande produtor 

rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou 

defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o 

faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de 

subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam 

bem delineadas. Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a 

inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a 

qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, 

pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o 

contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos 

que afastem o alegado contra si. (REsp 914.384/MT, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 

01/10/2010)”. (Ap 60253/2012, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 07/05/2013, Publicado no DJE 01/07/2013).

 Por essas razões, indefiro o pedido de aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor e de inversão do ônus da prova.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245457 Nr: 13127-61.2017.811.0055

 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: AUSTRUGESILO VIEIRA DOS SANTOS, RUTE DE LIMA 

LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 245457.

Vistos,

 Considerando que a Requerida, citada por edital, quedou-se inerte nos 

autos, conforme certidão de fls. 103, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

como curadora especial da Requerida, com fulcro no inciso II do art. 75 do 

CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251849 Nr: 18195-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251849.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial, conforme certidão às fls. 37.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257138 Nr: 22403-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257138.

Natureza: Liquidação de Sentença.

Requerente: José de Oliveira.

Requerido: Ympactus Comercial LTDA.

Vistos,

Trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum 

ajuizada em 25 de agosto de 2017 por José de Oliveira em face do 

Ympactus Comercial LTDA, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/46.

Às fls. 47 foi oportunizada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

 Contudo, apesar de intimada, a parte autora permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 49.

É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso verifico que a parte autora, embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial em 15 (quinze) dias, deixou de 

fazê-lo, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a penalidade do 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Não discrepa desse entendimento a posição jurisprudencial, conforme se 

infere da ementa que ora colaciono:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. EMENDA À INICIAL. EMENDA 

INSUFICIENTE. NOVA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora deve instruir 

os autos com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 283, CPC). 2. Verificando nos autos que o autor 

deixou de juntar, sem justa causa, documento imprescindível à 

comprovação do direito alegado, persistindo a omissão mesmo após 

oportunizada a emenda, impõe-se seja mantida a sentença que julgou 

extinto o feito por inépcia da inicial. 3. Apelo conhecido e desprovido. 

Sentença mantida.” (TJ-DF - AP 20150110798983 – 2ª Turma Cível, 

Relator: Gislene Pinheiro – Julgado em 27/01/2016).

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis à propositura da ação, é de rigor a extinção do presente 

feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo 

diploma legal.

Por fim, indefiro a gratuidade da justiça, eis que não fora comprovado o 

estado de hipossuficiência do autor.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7239 Nr: 1983-57.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO THOMAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Processo: 7239.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Luiz Mariano Bridi.

Executado: Decio Thomazinho.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Luiz Mariano Bridi em 

desfavor de Decio Thomazinho, todos já qualificados nos autos.

Praticado alguns atos processuais, a parte Exequente às fls. 854/858 

informou que as partes transacionaram em outro processo, cujo ajuste 

também englobou a presente ação.

Assim, juntou o termo de acordo, requerendo a homologação do acordo 

entabulado, bem como a extinção da presente ação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual a medida que se impõe é extinção do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 856/858.

Ademais, como já decorreu o prazo para cumprimento do mesmo, 

intime-se a parte exequente com a advertência de que o processo será 

extinto pelo pagamento em caso de inércia.

Custas e honorários, conforme acordado.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7240 Nr: 1984-42.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO THOMAZINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 7240.

 Vistos,

 Conclusão indevida.

Cumpra-se o despacho de fls. 228.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 6958-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 65444.

 Vistos,

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 15 dias, prestar esclarecimentos 

sobre as divergências apontadas pelas partes às fls. 541/543 e fls. 

579/584.

 Prestados os esclarecimentos pelo Sr. perito judicial, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem em 05 dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 112956.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 329/331. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Por fim, expeça-se a competente carta de adjudicação em favor de Almir 

de França Ferraz, conforme parte final da decisão de fls. 328.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118300 Nr: 8272-20.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 118300.

 Vistos,

 Determino a intimação da parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

apresentar cópia do contrato de abertura da conta corrente nº 15.200-5, 

agência nº 1249-1 e contrato de cartão de crédito, que indicam as taxas 

de juros e encargos contratados, sob pena de aplicação do disposto no 

art. 400 do Código de Processo Civil, ou seja, de ser admitidos como 

verdadeiros os fatos que, por meio desses documentos, a parte pretendia 

provar.

 Após a juntada dos documentos acima, dê-se vistas a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 dias.

 As partes deverão ainda especificar, no prazo acima assinalado, as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140930 Nr: 240-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PEDRO TALHEIMER, IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER, ALCIDIO PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos n.º 140930.

Vistos,

Banco do Brasil S/A e Ivo Pedro Talheimer, Ivomar Guilherme Talheimer e 

Alcidio Puhl entabularam acordo extrajudicial (fls. 193/202) e pugnaram por 

sua homologação.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 193/202.

Mantenham-se os autos suspensos até a data de 20/10/2019 (prazo final 

para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 922 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas, emolumentos, diligências e honorários conforme acordado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141067 Nr: 386-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMI FELIX MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 141067.

Natureza: Ação Monitória.

 Requerente: Banco Itaucard S/A.

Requerido: Valmi Felix Mariano.

Vistos,

Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco Itaucard S/A, em face de 

Valmi Felix Mariano.

Realizados alguns atos processuais, foi proferida a decisão de fls. 60/63, 

sobrevindo depois disso, o pedido de desistência do feito com fundamento 

no inciso VIII do art. 485 do CPC, realizado pela parte autora.

 Oportunizada a manifestação do requerido, o mesmo permaneceu inerte.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção de desistir 

da presente ação, entendo que o processo deve ser realmente extinto.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelo autor.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152068 Nr: 679-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILDE FONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 Autos nº: 152068.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

 Executado: Neilde Fontes da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução em que, realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram realização de acordo extrajudicial, 

homologado às fls. 89, sendo requerida a suspensão do feito até o 

cumprimento integral acordo entabulado.

 Às fls. 93/94, a parte Exequente pugnou pela extinção do feito, visto que 

a Executada adimpliu com suas obrigações, liquidando a dívida.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Custas, se houver, pela Executada, conforme decisão de fls. 89.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154885 Nr: 3495-50.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILDE FONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 154885.

 Natureza: Embargos à Execução.

 Embargante: Neilde Fontes da Silva.

 Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à Execução em que, realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram realização de acordo extrajudicial, 

homologado às fls. 126, sendo requerida a suspensão do feito até o 

cumprimento integral acordo entabulado.

 Às fls. 93/94 do processo em apenso, o ora Embargado pugnou pela 

extinção do feito, visto que a ora Embargante adimpliu com suas 

obrigações, liquidando a dívida.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Custas, se houver, pela Embargante, conforme decisão de fls. 126.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160022 Nr: 9495-66.2013.811.0055

 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: WALTER FRANCISCO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Autos nº: 160022.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 182.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da parte 

autora, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186748 Nr: 4089-93.2015.811.0055

 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: EDILEUSA DE SOUZA VASSELI, MARCELA VASELI 

HOFFMANN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 Autos nº: 186748.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 367/369. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187326 Nr: 4486-55.2015.811.0055

 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): ISRAEL VENDRAME, WAGNER CARAMALAC 

SIMÕES

 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: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº. 187326.

Vistos,

Diante da petição de fls. 246, defiro o pedido formulado, suspendendo o 

processo até o julgamento do Recurso de Apelação de nº 

13025-44.2014.811.0055.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197381 Nr: 12695-13.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JACO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 197381.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Luciano Jacó Sobrinho.

 Executado: Eliel José de Oliveira.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Luciano Jacó Sobrinho 

em desfavor de Eliel José de Oliveira, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 179/182 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo, pugnando ainda pela suspensão do processo até a total quitação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 179/182.

Ademais, intime-se o Exequente para comprovar o cumprimento do 

acordo, eis que decorrido o prazo previsto para quitação, sob pena de 

extinção do processo, em caso de inércia.

Por fim, mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos às partes.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Shangri-lá, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227494 Nr: 16258-78.2016.811.0055

 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: PAULA NASCIMENTO DA SILVA, MARCIO NASCIMENTO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DIAS DA SILVA, TERSON NASCIMENTO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Autos nº: 227494.

 Natureza: Nulidade de Ato Jurídico.

 Requerente: Paula Nascimento da Silva e Outro.

 Requerido: Rosa Dias da Silva e Outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de nulidade de ato jurídico c/c declaração de direitos 

hereditários proposta em 06 de outubro de 2016 por Paula Nascimento da 

Silva e Marcio Nascimento da Silva em face de Rosa Dias da Silva e 

Terson Nascimento da Silva, todos já qualificados nos autos.

Em apertada síntese, a parte Requerente explica que, feita a partilha 

proveniente de seu pai, Sr. Manoel Nascimento da Silva, que faleceu em 

01/11/1989, constituída unicamente por um lote urbano inscrito no CRI de 

Tangará da Serra sob a matrícula nº 21.105, coube à viúva meeira 50% e 

aos três filhos 50%, sendo 16,66% para cada um, enquanto herdeiros 

necessários.

 Contam os Requerentes que no ano de 2004 resolveram renunciar os 

respectivos quinhões da herança, doando-os para o Segundo Requerido e 

irmão dos demandantes, ao que ficaram sabendo, logo depois, que 

também haviam, no ato de assinatura da doação via escritura pública, 

assinado outra escritura pública consentindo na doação dos outros 50%, 

que pertenciam à mãe e Primeira Requerida, ao mesmo irmão, ficando este 

com a totalidade da herança deixada.

Alegam os Requerentes que foram ludibriados e assinaram o 

consentimento na escritura de doação da Primeira Requerida sem 

compreender o que realmente significava, pois confiaram no Segundo 

Requerido.

Requerem assim a procedência da ação para declarar a nulidade da 

escritura pública de doação de direitos hereditários celebrados entre as 

partes e para garantir aos Requerentes a cota legítima.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/22.

A inicial foi recebida às fls. 23/24, oportunidade na qual fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita e determinada a averbação, na margem da 

matrícula do imóvel discutido, da existência desta ação, como medida de 

cautela.

Os Requeridos foram devidamente citados, conforme fls. 27.

Realizada tentativa de conciliação, restou a mesma infrutífera, de acordo 

com fls. 30.

Às fls. 32/46 os Requeridos apresentaram contestação, alegando, em 

sede de preliminar, a incompetência do juízo cível, eis que o processo 

deve ser julgado perante o juízo da Vara da Família e Sucessões, a 

prescrição e a ausência do interesse de agir.

No mérito, aduzem que o ato de liberalidade (doação) realizado se deu 
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mediante o prévio conhecimento e consentimento dos Requerentes, não 

sendo enganados e/ou ludibriados.

Por fim, pugnaram pela improcedência da ação.

Às fls. 49/52 a contestação fora impugnada.

À fls. 54 fora dada vista ao Ministério Público para manifestação, bem 

como determinada a especificação de provas pelas partes.

Às fls. 55 a parte Requerida informou que não possui mais provas a 

produzir e às fls. 56 a parte Requerente pugnou pela oitiva das 

testemunhas arroladas na inicial.

Às fls. 57 o MP opinou pelo prosseguimento processual independente de 

sua manifestação, com as consequências legais.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar as 

preliminares arguidas pela parte Requerida.

Pois bem. Quanto a preliminar de incompetência deste juízo cível para 

julgar a presente ação, entendo que razão não assiste aos Requeridos, 

haja vista que o objeto principal discutido refere-se a um negócio jurídico, 

ou seja, uma relação obrigacional que, ainda que envolva de certa forma 

assuntos regidos pelo direito de família e sucessões, não está diretamente 

afeto por estes.

Deste modo, tratando-se a presente demanda tão somente de questão 

relacionada a validade do negócio jurídico, entendo competente o presente 

juízo para julgamento da lide.

Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÃO 

INOFICIOSA - REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FAMÍLIA - 

IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO QUE SE LIMITA À VALIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO - PRECEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA POR 

INDEFERIMENTO DE EXAME DE DNA - INOCORRÊNCIA - REGISTRO DE 

NASCIMENTO GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

- A Ação Declaratória de Doação Inoficiosa versa sobre simples invalidade 

de negócio jurídico no âmbito do puro Direito Civil, uma vez que tem como 

objeto tão-somente a anulação de parte inoficiosa de doação, não 

havendo qualquer questão de Direito de Família a ser dirimida, o que, 

portanto, não autoriza a remessa dos autos para esse citado Juízo 

Especializado.

- O registro de nascimento, como registro público que é, goza de 

presunção de veracidade, sendo desnecessária a realização de prova 

pericial (exame de DNA) quando nem pai, nem filho, discutem a sua 

questão. (TJ-MG – ProcessoAI 10024130282767001 MG; Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 29/06/2016; Relator: 

Roberto Vasconcellos)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de negócios 

jurídicos alegadamente simulados. Doações inoficiosas praticadas em vida 

pelo pai dos autores, hoje falecido, em prejuízo a direitos hereditários. 

Distribuição perante a Vara Cível. Declinação da competência à Vara 

Especializada da Família e Sucessões onde tramita o inventário. 

Impossibilidade. Demanda que traz pedidos de natureza eminentemente 

patrimonial, que devem ser conhecidos pelo Juízo Cível, ainda que possam 

refletir na partilha. Matéria que não está afeta à competência absoluta das 

Varas da Família e Sucessões, nos termos do art. 37 do Código Judiciário 

do Estado de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do 

Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ora suscitado.

(TJ-SP – Processo 0023631-80.2017.8.26.0000; Orgão Julgador Câmara 

Especial; Publicação: 10/11/2017; Relator: Issa Ahmed)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DOAÇÃO - DIREITO CIVIL - COMPETÊNCIA RESIDUAL UNIDADE RAJA 

GABAGLIA. A ação ordinária que tem como objeto a anulação de parte 

inoficiosa da doação, se trata de simples invalidade de negócio jurídico no 

âmbito do puro Direito Civil, não abarcando a análise de questões 

relacionadas ao Direito Sucessório, razão pela qual a competência para 

julgamento do recurso é das Câmaras Cíveis da Unidade Raja Gabaglia 

deste Tribunal de Justiça. Declara-se competente o Suscitante. (TJ-MG – 

Processo: CC 10016100093885003 MG; Orgão Julgador Órgão Especial; 

Publicação: 21/08/2015; Relator: Fernando Caldeira Brant)

Ademais, acerca da preliminar suscitada pela parte Requerida quanto a 

ausência de interesse de agir, verifico que razão não lhe assiste, eis que 

a ação de nulidade de doação inoficiosa pode ser proposta quando ainda 

em vida o doador.

É este o entendimento jurisprudencial:

ANULAÇÃO DE DOAÇÃO Nulidade do ato jurídico Ofensa à legítima 

Doação inoficiosa Ofensa ao artigo 1.576 do Código Civil de 1916 (então 

vigente) Nulidade reconhecida por força do disposto no artigo 1.176 do 

mesmo Estatuto e que só atinge a porção excedente (50% dos imóveis 

doados) Ação que pode ser intentada ainda em vida do doador (como é o 

caso dos autos e já observado por esta Turma Julgadora, em recurso 

anterior) Doador que não comprovou possuir outros bens Parcial 

procedência corretamente decretada Como conseqüência, a sucumbência 

é recíproca (art. 21, caput, do CPC) Sentença reformada para este fim 

Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – Processo: APL 0016191-93.2002.8.26.0344; Orgão Julgador: 8ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 02/03/2012; Relator: Salles Rossi)

PROCESSUAL CÍVIL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE DOAÇÃO. IMÓVEL DOADO É O ÚNICO BEM DO DOADOR, 

PREJUDICANDO O DIREITO SUCESSÓRIO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. 

A AÇÃO DE NULIDADE, VISANDO OBTER A REDUÇÃO DA DOAÇÃO 

INOFICIOSA AOS LIMITES PERMITIDOS, PODE SER PROPOSTA MESMO EM 

VIDA DO DOADOR.

(TJ-RJ – Processo: APL 00021060820078190026; Orgão Julgador: 

DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; Publicação: 29/04/2016; Relator: 

LINDOLPHO MORAIS MARINHO)

Outrossim, verifico que assiste razão aos Requeridos com relação a 

preliminar de ocorrência de prescrição, haja vista o decurso de tempo e a 

inércia dos Requerentes desde a época de realização do negócio jurídico 

que se busca anular.

Tendo em vista que a presente demanda visa a nulidade do negócio 

jurídico de doação inoficiosa, bem como que o Código Civil não prevê 

prazo específico para anulação de doação inoficiosa, incidirá neste caso 

o prazo prescricional máximo, qual seja, 10 anos, conforme art. 205, do 

CC.

Assim, tendo a escritura pública de renúncia a qual se busca a nulidade 

sido firmada em 26.07.2004, conforme fls. 20, e a presente ação sido 

ajuizada em 06.10.2016, verifico a ocorrência de prescrição, haja vista 

que transcorrido mais de 10 anos entre a data de realização da escritura 

pública e de ajuizamento da presente ação.

Ademais, insta consignar que no momento em que a escritura pública foi 

lavrada eram os Requerentes todos maiores e capazes, motivo pela qual o 

prazo prescricional começou a ser computado daquela data.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ 

UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. 

ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16. 1.

Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em 7/5/2009. 

Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011. 2. Demanda em 

que se discute o prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de 

partilha e doação proposta por herdeira necessária sob o fundamento de 

que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto fundada em 

defeito do negócio jurídico. 3. Para determinação do prazo prescricional ou 

decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, 

deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de 

pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial. 

4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a 

ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da 

reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam 

doação inoficiosa. 5. Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de 

doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a 

inexistência de previsão legal específica. Precedentes. 6. Negado 

provimento ao recurso especial. (STJ – Processo: REsp 1321998 RS 

2011/0199693-0; Orgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Publicação: DJe 

20/08/2014; Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO 

INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 

2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA 

DA REALIZAÇÃO DO ATO.

1. Em se tratando de doação inoficiosa, o prazo para promover a sua 

anulação será iniciado no instante em que foi praticada a liberalidade, de 

modo que a alegação de que o ato praticado é nulo, em razão da 
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descoberta, posterior, de ouro em 01 (uma) das 06 (seis) glebas doadas, 

pelos pais a cada um de seus 06 (seis) filhos, não tem o condão de alterar 

o início da contagem do lapso temporal relativo ao exercício da pretensão 

anulatória.

2. Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações 

inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de 

previsão legal específica.

(...) (TJ-GO – Processo: AC 03605603520138090038; Orgão Julgador: 5A 

CAMARA CIVEL; Publicação: 05/05/2017; Relator: DR(A). SERGIO 

MENDONCA DE ARAUJO)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PARTE 

INOFICIOSA DE DOAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ASCENDENTE À 

DESCENDENTE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL – PRESCRIÇÃO – TERMO 

INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO INOFICIOSA – NO CASO – 

NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ – PRAZO DECENAL – 

APLICAÇÃO DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – 

ART. 2.028 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. O marco inicial da prescrição para a ação que tem por objeto o 

reconhecimento e a efetivação dos direitos do herdeiro sobre os bens 

objeto de doação do ascendente aos demais descendentes é o da data da 

prática da liberalidade. Precedentes do STJ.

3. Nas pretensões declaratórias de anulação de doações inoficiosas o 

prazo prescricional é decenal, ante a inexistência de previsão legal 

específica (art. 205 do CC/02) e contado a partir do ato nulo (data da 

realização da doação inoficiosa).

(...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-ES – Processo: APL 00182675720158080014; Orgão Julgador: 

QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publicação: 09/10/2017; Relator: WALACE 

PANDOLPHO KIFFER)

 Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão da 

parte Requerente deduzida na presente ação, sendo oportuno anotar que, 

segundo dispõe o art. 189 Código Civil a pretensão se extingue pela 

prescrição. Vejamos:

“Art. 189 Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

 Quanto à citada Súmula 494 do STF (fls. 50, verso), oportuno destacar 

que o referido enunciado foi publicado em 12.12.1969, ou seja, há quase 

50 anos, sendo certo que na época estava em vigor o Código Civil de 

1916, que realmente contemplava o prazo prescricional de 20 anos. 

Todavia, com o Código Civil de 2002, o maior prazo prescricional passou a 

ser de 10 anos, razão pela qual não mais subsiste o referido verbete 

sumular.

 Assim, é do meu convencimento que o processo deve ser extinto, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, independentemente da apreciação da matéria sobre a qual se funda 

a ação.

Ante o exposto, reconheço a prescrição do direito de ação conferido a 

parte Requerente, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 A título de sucumbência, condeno a parte Requerente a pagar as custas 

e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que, com fulcro no § 

2º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, estando suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade 

de justiça.

 Transitada em julgado esta sentença, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 17091-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS SANSAO 

EIRELI, ADENIR SANSÃO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de intimada, a parte autora não se manifestou sobre 

a certidão de fl. 67, limitando-se apenas a efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do oficial de justiça. Desse modo, intimo a 

parte requerente para se manifestar sobre a certidão de fl. 67, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231742.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 52/55. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito referente aos honorários 

sucumbenciais, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de 

Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244368 Nr: 12286-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO, 

CLAUDIA COUTINHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 244368.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

 Executado: Hildebrando de Oliveira Lima Neto e Outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução em que, realizados alguns atos 

processuais, as partes informaram realização de acordo extrajudicial às 

fls. 49/50, sendo requerida a suspensão do feito até o cumprimento 

integral acordo entabulado.

 Às fls. 57, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, visto o 
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pagamento integral do débito acordado pelo executado.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, 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.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Custas, se houver, pelos executados, e honorários conforme disposto no 

item 07 do r. Acordo, às fls. 50.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246098 Nr: 13666-27.2017.811.0055

 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: MILTON VARGAS GINDRI

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 246098.

 Natureza: Exibição de documentos.

 Requerente: Milton Vargas Gindri.

 Requeridos: Banco do Brasil S.A.

 Vistos,

 Milton Vargas Gindri propôs a presente ação declaratória autônoma de 

exibição de documentos com pedido de tutela antecipada em 26 de abril de 

2017, em face do Banco do Brasil S.A., ambos devidamente qualificados.

 A parte autora relatou, em síntese, que seu falecido genitor Sr. Izolino 

Gindri era produtor rural desde a década de 1980, ocasião em que emitiu 

em favor da parte requerida as seguintes cédulas rurais n.º 87/01082-8, 

nº 88/00716-2 e nº 88/00698-0 com a finalidade de financiar sua atividade 

agrícola.

 Sustentou que as operações acima descritas sofreram vários aditivos e 

prorrogações, tendo sido quitadas após o período do “plano Collor” de 

março de 1990, com a cobrança de correção monetária de 84,32%, com 

base da variação do IPC.

 Alegou que o STJ sedimentou o entendimento de que a correção 

monetária do mês de março de 1990 foi de 41,28%, pela variação do 

BTNF, razão por que tem direito ao recebimento da diferença de correção 

monetária cobrada, contudo, não possui a cópia das cédulas rurais e dos 

extratos.

 Assim, requereu que a parte requerida seja compelida a apresentar os 

documentos solicitados, a fim de embasar a ação de execução de 

sentença, sob pena de se considerar verdadeiros os fatos pelos quais 

pretende provar na ação principal.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/21.

 A inicial foi recebida às fls. 26/29, oportunidade em que foi deferida a 

liminar para determinar a exibição dos documentos, no prazo de 15 dias. 

Foi também determina a citação da parte requerida.

 Pessoalmente citada (fls. 30v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 57/60, alegando, preliminarmente, a carência de ação por falta de 

interesse de agir, sob o argumento de que os documentos não foram 

solicitados administrativamente.

 No mérito, sustentou que os documentos solicitados foram entregues 

quando da efetivação das operações, afirmando novamente que não 

houve recusa em fornecer os documentos. Requereu dilação do prazo 

para a apresentação dos documentos.

 Às fls. 76 a parte requerida juntou cópia do aditivo da cédula rural n.º 

87/01082-8

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 81/84, 

refutando a preliminar alegada pela parte requerida, bem como 

sustentando que não foram apresentados todos os documentos 

solicitados, pugnando pela procedência da ação, com a aplicação do 

disposto no art. 400 do Código de Processo Civil.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora pretende a exibição 

das cédulas rurais nº 87/01082-8, nº 88/00716-2 e nº 88/00698-0 para 

embasar futura ação para a cobrança de eventuais diferenças de 

correção monetária cobrada, em tese, ilegalmente.

 Assim, apesar da parte autora ter intitulado a ação como declaratória 

autônoma de exibição de documentos com pedido de tutela antecipada, a 

ação visa a exibição das cédulas rurais para obtenção de informações 

relevantes para posterior propositura da ação, sendo certo que o pedido 

para se considerar verdadeiros os fatos pelos quais pretende provar, diz 

respeito apenas a consequência processual pela ausência de exibição 

dos documentos, prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

 Ocorre que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o 

instituto das cautelares autônomas foi extinto, de forma que a exibição de 

documentos, que na vigência do código anterior era comumente ajuizada 

na forma de cautelar, passou a ser realizada de forma incidental, inclusive 

com a aplicação da penalidade prevista no art. 400 do Código de Processo 

Civil.

 No caso em apreço, a parte autora demonstra a existência de relação 

jurídica entre as partes, pleiteando a cópia das cédulas rurais para que 

possa embasar o ajuizamento da ação visando a cobrança dos valores 

pagos, em tese, ilegais. No entanto, para tal situação, existe procedimento 

específico, qual seja, da produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

[...]”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

“TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Exibição 

de Documento - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC - Recurso da autora. Inscrição 

no cadastro de inadimplentes - Falta de interesse de agir - Ação de 

exibição de documento - O Código de Processo Civil de 2015 não prevê 

procedimento autônomo para essa finalidade - Exibição que deve ser 

requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada 

de prova - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir 

configurado. Vício insanável. Extinção do processo sem resolução do 

mérito mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença 

avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas 

partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do 

Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1057724-77.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Data do Julgamento: 16/08/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 
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exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, não existe razão para adotar a via pretendida pela parte 

autora, que se mostra inadequada, à vista da existência de meio para a 

obtenção dos documentos, qual seja, a produção antecipada da prova ou, 

se o caso, o ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de 

documentos.

 Portanto, falta à parte autora o interesse de agir sendo, portanto, 

carecedora da ação, de modo que não resta alternativa a esse juízo que 

não seja a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Por fim, cumpre-me registrar que este Magistrado reconhece que a ação 

tramitou por quase um ano, sendo que ao seu final não poderá ser 

concedida a tutela pretendida pelas razões acima expostas, o que 

certamente trará frustração à parte autora.

 Porém, a fase em que a ação se encontra não comporta mais a emenda 

da inicial, nem mesmo verifico a possibilidade de aplicação do princípio da 

fungibilidade, de modo que não vejo como aproveitar os atos já praticados, 

não me restando outra alternativa que não a extinção do feito.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando revogada 

a liminar concedida às fls. 26/29.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com base no parágrafo 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248776 Nr: 15591-58.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO LUCIANO RIGUI, IDALINA MARIA TONHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Autos nº: 248776.

 Vistos,

Cumpra-se conforme determinado no processo apenso.

Em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252836 Nr: 19085-28.2017.811.0055

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OZORIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT

 Autos nº: 252836.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco GMAC S/A.

Requerido: Eder Ozorio de Oliveira.

Vistos em correição,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco GMAC S/A 

em face de Eder Ozorio de Oliveira, ambos qualificados na exordial.

Realizado alguns atos processuais, as partes às fls. 54, noticiaram a 

realização de transação extrajudicial, informando a quitação integral do 

débito, requerendo sua homologação.

É o relatório.

 D E C I D O.

Tendo as partes noticiado às fls. 54, a celebração de transação 

extrajudicial para por fim à presente demanda, entendo que o processo 

deve ser extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, homologo por sentença, a transação extrajudicial de fls. 

54, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do que 

preceitua o art. 200, do Código de Processo Civil e, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais e 

arquivem-se os presentes autos.

Custas processuais pela parte requerida, e honorários conforme 

pactuado.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253073 Nr: 19248-08.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO ABN 

AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÂMYA CRISTINE 

GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - OAB:15.906-MT

 Autos nº: 253073.

 Vistos,

Às fls. 66/68, a parte Requerida Queiroz Center Motos LTDA requereu o 

indeferimento da inicial, tendo em vista que o Requerente descumpriu as 

determinações judiciais para incluir no polo passivo da presente lide o 

Consórcio Nacional Honda.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Melhor analisando o petitório inicial, verifico que a pretensão 

autoral cinge-se no fato de uma suposta alienação fiduciária realizada 

indevidamente pelo Banco ABN Amro Real S/A (gravame 00212884/MS).

Deste modo, tendo em vista que já foi realizada a emenda à inicial para 

incluir o referido Banco, entendo que não se faz necessária a inclusão do 

Consórcio Nacional Honda nos presentes autos, eis que não foi este quem 

realizou a inscrição do gravame de forma indevida.

Por outro lado, observando nitidamente o objeto discutido na presente 

demanda, entendo que não se trata de um litisconsórcio passivo 
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necessário entre as Requeridas e o Consórcio Nacional Honda, motivo 

pela qual figura-se desnecessária a inclusão do mesmo no polo passivo.

Nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será 

necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes”.

A priori, entendo que o caso em tela não se trata de um litisconsórcio 

necessário por força de lei, eis que inexistente qualquer dispositivo legal 

neste sentido, acerca da necessidade de inclusão do Consórcio Nacional 

Honda em ações como a presente.

Ademais, com relação ao litisconsórcio necessário em razão da natureza 

jurídica controvertida, entendo que também não é o caso, haja vista que a 

eficácia da sentença não dependerá da citação do Consórcio Nacional 

Honda, eis que a inclusão do gravame não foi realizada por este.

Ante o exposto, rejeito o pedido formulado pela Requerida às fls. 66/67, 

devendo ser dado prosseguimento ao feito.

Assim, cumpra-se com urgência a decisão de fls. 65.

 Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255439 Nr: 21005-37.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES

 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: 255439.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial, conforme certidão às fls. 34.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

,manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 55, bem como efetuar o 

pagamento do importe de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256984 Nr: 22270-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256984.

 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 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora 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, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257074 Nr: 22333-02.2017.811.0055

 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: RADIO PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ EM FOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257074.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 26, intime-se pessoalmente a parte autora a dar 

prosseguimento ao feito, consignando-se para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de sofrer a penalidade inserta no § 1º do art. 485, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257925 Nr: 23146-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILLENI RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257925.

 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 
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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 autora 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, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258117 Nr: 23320-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI MENDES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258117.

 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 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora 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, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260317 Nr: 25063-83.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ARI DE SOUZA OLIVEIRA, JDC.CAMPO 

GRANDE-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CARVALHO FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIM AYACH NETO - 

OAB:OAB/MS 5535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 260317.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 45, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265484 Nr: 28828-62.2017.811.0055

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELAINE SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265484.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Daycoval S/A.

 Requerido: Edelaine Santos de Oliveira.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 27 de novembro de 

2017 por Banco Daycoval S/A em face de Edelaine Santos de Oliveira, 

ambos qualificados na exordial.

 A liminar foi deferida às fls. 19.

 Às fls. 24 a parte autora noticiou que as partes transigiram 

extrajudicialmente e pugnou pela desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pela parte autora, e honorários conforme acordado às 

fls. 24.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266974 Nr: 29863-57.2017.811.0055

 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 ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES NESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Shangri-lá, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267486 Nr: 30262-86.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA, LOTEAMENTO 

PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUBIA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 

HENRICHSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267486.

 Natureza: Ação de Rescisão Contratual.

 Exequente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

 Executado: Vanubia Cristina Nunes dos Santos Henrichsen.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 18 de dezembro de 2017, promovida por 

Loteamento Parque Tarumã LTDA em face de Vanubia Cristina Nunes dos 

Santos Henrichsen, ambos já qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 74/75 as partes 

compareceram aos autos informando a pactuação de acordo e pugnaram 

por sua homologação e extinção do processo.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, diante da composição amigavelmente, cancelo a audiência de 

conciliação designada para o dia 13/03/2018.

Custas e honorários, na forma pactuada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106910 Nr: 5608-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA JONER HORN, LAURI NICODEMUS 

RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, SALDI HORN, ELENIR TERESINHA 

HOCHEIDT HORN, TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 Autos nº: 106910.

 Natureza: Execução.

 Requerente: Agrofel Agro Comercial LTDA.

 Requerido: Célia Joner Horn e Outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta ajuizada por 

Agrofel Agro Comercial LTDA em face de Célia Joner Horn, Elenir 

Terezinha Hocheidt, Saldi Horn e Tarcisío Horn, todos já qualificados nos 

autos.

 Realizados alguns atos processuais, as partes informaram a ocorrência 

de acordo, às fls. 236/238.

Às fls. 245 o acordo foi homologado e determinado a intimação da parte 

exequente para requerer o que entender de direito, com a advertência de 

que o processo seria extinto em caso de inércia.

Decorrido o prazo, a parte exequente permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 249.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte exequente permanecido inerte, entendo que o processo 

deve ser extinto, nos termos do disposto no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelos executados.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141414 Nr: 753-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141414.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Toyota do Brasil S/A.

 Requerido: Edgar Campos de Azevedo.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 30 de janeiro de 

2012 por Banco Toyota do Brasil S/A em face de Edgar Campos de 

Azevedo, ambos qualificados na exordial.

 A liminar foi deferida às fls. 31/32.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às 106, noticiou 

que as partes transigiram extrajudicialmente e pugnou pela desistência da 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, defiro o pedido formulado às fls. 106, para que proceda com a 

baixa no sistema Renajud do veículo constrito às fls. 77.

 Havendo custas processuais remanescentes, fica a parte Requerente 

dispensada do pagamento, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

de fl. 111, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194395 Nr: 10449-44.2015.811.0055

 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: WESLAYNE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE MELLO 

- OAB:11.295

 Autos nº: 194395.

 Vistos,

 Aguarde-se o deslinde da ação de busca e apreensão apensa, para 

posterior julgamento conjunto.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209541 Nr: 1682-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAULFO ALVES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 209541.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Determino ainda 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.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestarem em 15 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 8768-05.2016.811.0055

 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: IZAIAS DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 218614.

 Vistos,

 Diante da impossibilidade de encontrar e intimar o perito designado às fls. 

60, cumpre-me substituir o perito nomeada por outro, conforme estabelece 

o inciso II do art. 468 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nomeio em substituição o Dr. Luciano Lopes Castanha, 

médico ortopedista e traumatologista, podendo ser localizado na Avenida 

Tancredo A. Neves, n.º 480, Tangará da Serra/MT, Hospital e Maternidade 

Clínica da Criança, para a realização da perícia médica objeto dos autos, 

que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de 

compromisso.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização em ortopedia, bem como informe seus contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá a parte requerida 

pagar a perícia, já que foi ela quem requereu. Desde já anoto que o não 

pagamento dos honorários ensejará o reconhecimento da preclusão 

quanto à referida prova, sendo que este Juízo irá presumir verdadeira a 

extensão da lesão relatada.

Não havendo discordância das partes quanto aos honorários periciais, 

intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a realização 

da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo pericial 

deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC, fixando o prazo 

para a entrega do laudo em 20 (vinte) dias.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229184 Nr: 17828-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO LUCIANO RIGHI, IDALINA MARIA 

TONHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 229184.

 Vistos,

Às fls. 54 aportou acordo firmado entre as partes.

Assim, determino a intimação pessoal da Defensoria Pública para ratificar 

o referido acordo.

 Após, junte-se cópia do acordo no processo apenso.

Em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230554 Nr: 18963-49.2016.811.0055

 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: CEONI FATIMA DE SOUZA, SELVINO MACHADO DE 

SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSON DIETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 230554.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

das partes e na oitiva de testemunhas, cujo rol já foi apresentado às fls. 

156 e fls. 160.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa f) existência de excludentes 

e/ou atenuantes da responsabilidade; g) dependência econômica entre o 

autor Selvino Machado de Souza e a vítima.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de abril de 2018, às 14 horas.

 Defiro a expedição de carta precatória para a oitiva da informante Janaína 

Brekenfelfes da Silva, conforme requerido às fls. 160.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública desta Comarca acerca da 

presente decisão, para que possa dar prosseguimento à defesa do 

requerido, conforme pleiteado pela Defensoria Pública de Curitiba-PR às 

fls. 160v, parte final.

 Intime-se também pessoalmente a Defensoria Pública de Curitiba-PR 

acerca da presente decisão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 10853-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MIGUEL GRAMULHA NETO, ELSA 

SANTINELO GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 242494.

 Vistos,

 Com fundamento nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, 

determino seja a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca das petições e documentos de fls. 149/157 e fls. 

158/161.

Intimem-se ainda as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255434 Nr: 20997-60.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE RODRIGUES LEMES

 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: 255434.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial, conforme certidão às fls. 32.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257142 Nr: 22411-93.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BEZERRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 Autos n.º 257142.

Vistos,

Loteamento Parque Tarumã LTDA e Josiane Bezerra de Jesus 

entabularam acordo extrajudicial (fls. 85/86) e pugnaram por sua 

homologação.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 85/86.

Mantenham-se os autos suspensos até a data de 30/03/2018 (prazo final 

para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 922 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas, emolumentos, diligências e honorários conforme acordado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 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: JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 
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OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 259579.

Vistos,

Indefiro o petitório de fls. 259/260, quanto ao parcelamento das custas 

iniciais, eis que não se encontram presentes nos autos elementos que 

autorizem referida medida, haja vista o valor módico das custas, bem 

como pelo fato de os Requerentes não padecerem de incapacidade 

financeira, ainda que momentânea.

Isto posto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar as custas iniciais, sob pena de extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 24536 Nr: 184-66.2004.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPUTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

5% sobre o valor da causa, no importe de R$ 17.311,85, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça: (...) processo, consoante o princípio da 

causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, 

Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151694 Nr: 303-12.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MARTINEZ ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Processo n.º 303-12.2013 (Cód. 151694)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, retifico a sentença de fls. 20 e decisório de fl. 27, 

para sanar o hialino equívoco cometido, de maneira que passará a constar 

na sentença o que segue:

Outrossim, tendo em vista que houve a citação do executado 

anteriormente à quitação do débito, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais, bem assim ao pagamento de honorários no mesmo patamar 

fixado na peça de ingresso, o qual, contudo, já fora recolhido.

Na sequência, expeça-se o necessário para o integral cumprimento da 

sentença, observa a alteração supra.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154673 Nr: 3295-43.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 202277 Nr: 16588-12.2015.811.0055

 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: EDNEUSA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16588-12.2015 (Cód. 202277)

VISTOS, ETC.

Em tempo, vislumbro nos documentos encartados nos autos pela própria 

autora, que a mesma reside no município de Barra dos Bugres-MT, de 

maneira que resta nítido ser este Juízo incompetente para apreciar e julgar 

a demanda proposta.

Nesse passo, é de se observar que o art.109, §3º da Constituição 

Federal, dispõe que, litteris:

 “(...)3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 

poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 

pela justiça estadual....”

Assim, tratando-se de competência absoluta, e, ainda, que a parte não 

ostenta condições que possibilitem a fixação da competência neste Juízo, 

Declino da Competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos autos 

ao d. Juízo competente.

Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132549 Nr: 2413-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO, 

MARIA LUZIA DE JESUS SANTOS, TDSS, CDSS, CDSS, JOELMA 

GONÇALVES DA SILVA, JOEL GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ BENTO DA 

SILVA, JOSIVAN GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para que diga acerca da petição de fls. 180/182, requerendo 

o que de direito, no prazo legal. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciárai

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 245909 Nr: 13450-66.2017.811.0055

 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: CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 13450-66.2017 (Cód. 245909)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Considerando que não houve tempo hábil para a intimação do Estado para 

comparecer a audiência outrora agendada, a redesigno para o dia 9 de 

fevereiro de 2018, às 13h00min.

Intimem-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 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.: 123840 Nr: 2851-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICYAN MARQUES LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 123, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162918 Nr: 14687-77.2013.811.0055

 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: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198831 Nr: 13820-16.2015.811.0055

 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: MLOM, DIVINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, querendo, ofereça 

contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205640 Nr: 19297-20.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta 

substabelecimento sem reserva de poderes às fls. 51, o qual se 

encontrava incompleto, com erro de impressão quando da materialização 

do feito pelo Juizado Especial desta Comarca (com fim de redistribuição), 

diante disso, diligenciei junto ao aludido Juizado, sendo certo que obtive o 

mencionado documento correto/completo, que segue adiante juntado.

Outrossim, intimo o advogado substabelecido, Dr. Antonio Correa Braga 

Filho, acerca das decisões de fls. 63 e 70, as quais passo a transcrever, 

respectivamente:

"VISTOS, ETC. Ciente da decisão de fls. retro, recebo o presente feito e, 

na sequência, determino a intimação das partes para, querendo, 

convalidar os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para deliberações. Às 

providências."

"VISTOS, EM CORREIÇÃO. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, intimem-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a 

finalidade das mesmas em relação aos pedidos que respectivamente 

sustentam na lide. Após, conclusos para deliberação. Às providências."

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155731 Nr: 4348-59.2013.811.0055

 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: IRACI APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que pela novel sistemática processual o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instância e, 

considerando que já foram apresentadas contrarrazões recursais, bem 

assim não estando presente qualquer das situações delineadas nos 

parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, para a 

devida apreciação do recurso, observando as cautelas e homenagens de 

estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162372 Nr: 13706-48.2013.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: IRENE BUSKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205503 Nr: 19172-52.2015.811.0055

 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: MARIA DA GLORIA FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente o feito verifica-se que as publicações de fls.66 

e 72 não observaram o substabelecimento de fls. 51, sendo assim, intimo 

o patrono substabelecido, Dr. Antônio Corrêa Braga Filho, acerca das 

decisões de fls. 64 e de fls. 71, as quais passo a transcrever, 

respectivamente:

"VISTOS, ETC. Ciente da decisão de fls. retro, recebo o presente feito e, 

na sequência, determino a intimação das partes para, querendo, 

convalidar os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para deliberações. Às 

providências.

"VISTOS, EM CORREIÇÃO. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, intimem-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a 

finalidade das mesmas em relação aos pedidos que respectivamente 

sustentam na lide. Após, conclusos para deliberação. Às providências."

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205837 Nr: 19465-22.2015.811.0055

 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: DENISE APARECIDA FERREIRA VIDAL HAMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270627 Nr: 1673-50.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/SP

 Vistos,

Cuida-se de medida cautelar ajuizada por Marcio Martinez Deliberali e 

Andréa Salvador Deliberali em desfavor de Banco Santander S/A, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 69 a parte requerente postula pela desistência da ação, com 

a renúncia do prazo recursal.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária 

gratuidade deferida.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168577 Nr: 9202-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CRISTIANO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2383 Nr: 573-95.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

ROBERTO CELESTE MAURO, CLEUSA MARIA MUNDO, LUIZ CARLOS 

CIARINI, LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, ZILMA 

APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a São Comarca de José do 

Rio Claro-MT, acostada as fls.362/367, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055
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 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 

MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROVIDENCIAR O NECESSÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, DEVENDO 

MANTER CONTATO COM O OFICIAL DE JUSTIÇA DESTE JUÍZO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243005 Nr: 11183-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Autos nº: 243005

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o patrono do autor e 

o preposto do requerido acompanhado de seu advogado.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação, Contudo o autor consignou proposta, que permanecerá valida 

pelo prazo de 60 dias, consistente no levantamento do montante de R$ 

36.906,88, já consignados em juízo, em favor da instituição financeira e o 

pagamento de R$ 12.000,00 para a quitação integral do contrato. Destaca 

que eventuais parcelas consignadas após esta data deverão ser 

descontadas do montante de R$ 12.000,00. Por fim, cada parte arcará 

com os honorários de seu patrono, sendo que o autor já arcou com as 

custas processuais a fls. 43.

 Após, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

“Vistos.

 Aguarde-se a manifestação do requerido quanto a proposta apresentada.

Após, decorrido o prazo de validade da mesma ou apresentada resposta 

negativa pelo requerido, retornem os autos ao contador para renovação 

dos cálculos de fls.128 incluindo nos mesmos até a parcela 51, na mesma 

forma em que realizado a fls. 128.

Após, conclusos para o julgamento do feito. NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Parte Autora:

Advogada do Autor:

Requerida:

Requerido:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271532 Nr: 2381-03.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 ..., decisão a qual mantenho frente ao pedido de reconsideração de fls. 

80 e seguintes, visto que os documentos apresentados pelo autor não se 

mostram aptos a demonstrar qualquer situação apta a justificar a não 

utilização dos valores contratualmente estabelecidos como parâmetro para 

o Leilão Extrajudicial, sobretudo, pelo fato dos documentos apresentados 

nestes autos não indicarem qualquer intervenção no imóvel, apta a ser 

caracterizada como benfeitoria necessária, que justificaria a alteração do 

valor do imóvel, nos termos do item 17.2.1 do contrato (fls. 22). Ademais 

quanto a eventual valorização do imóvel é certo que as partes, neste 

mesmo item estabeleceram o IGP-M como índice apto a permitir a 

atualização do valor da avaliação fixada contratualmente para a primeira 

praça, inexistindo, portanto qualquer razoabilidade na suspensão de tal 

leilão, sem que o autor tenha demonstrado qualquer ilegalidade no 

procedimento adotado pela requerida.Por fim, no que tange a tal pedido 

cautelar atinente a suspensão da praça em razão de irregularidade na 

avaliação do imóvel, em que pese o autor o tenha veiculado tal pedido 

cautelar a ação ordinária 252901 e em que pese seja inegável a conexão 

entre tais feitos, reputo ser inviável tal procedimento visto que a presente 

cautelar, na matéria que não foi indeferida de plano, visa a preservação 

de pretensão que de fato não é o objeto da ação ordinária indicado, se 

mostrando necessário o autor emende a presente inicial aos termos do 

artigo 305 do CPC, razão pela qual oportunizo ao autor a emenda da 

mesma no prazo legal.Outrossim, oportunizo ainda ao autor, para que na 

hipótese da praça designada para a presente data se mostrar infrutífera, 

se manifeste quanto a perda de objeto superveniente, visto que a segunda 

praça terá como preço mínimo o valor do débito, nos termos do §2º do 

artigo 27 da Lei n.º 9.514/1997 e item 17.3 do contrato de fls. 

22.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 7 de 

fevereiro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148170 Nr: 8037-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH, VIVIANE PIRES EMERICK, LUCIANE PIRES EMERICK, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, WILIAN PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16694a MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida a intimação das 

executadas LUCIANE PIRES EMERICK;BEATRIZ MARCELINO PI-RES 

EMERIK E VIVIANE PIRES EMERICK , onde as correspondên-cias foram 

devolvidas com a informação “ MUDOU-SE”, DEVENDO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA INFORMAR NOS AUTOS O EN-DEREÇO ATUALIZADO 

DAS REFERIDAS EXECUTADAS PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO 

DAS MESMAS DO TERMO DE PENHORA EFETIVADO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153803 Nr: 2466-62.2013.811.0055

 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: D. K. MASIERO SILVA-ME, RICARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 178264 Nr: 20391-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Não sendo apresentados requerimentos, no prazo de 15 dias, e sendo 

certo que inexistem custas pendentes, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202945 Nr: 17061-95.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANCREDO HERIBERTO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito quanto a certidão: Certifico que manuseando os autos, constatei 

que até a presente data, a parte executada, apesar de devidamente 

intimada por carta precatória, conforme fls. 47, sendo a referida carta 

juntada aos em autos em 04/10/2017, não apresentou resposta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMN, SMNR, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE 

RAQUEL DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20.956/B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a petição de 

folhas 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257137 Nr: 22401-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, MARINA BELANDI SHEFFER - OAB:OAB/CE 14073

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito quanto a certidão: Certifico que manuseando os autos constatei que 

ate a presente data, a parte requerida apesar de devidamente citada via 

AR/MP fls. 108, sendo o referido AR juntado em 16/11/2017 fls.108 , não 

contestou a presente ação. Certifico ainda que ate a presente data, não 

houve resposta o oficio expedido as fls. 106, sendo o AR juntado as fls. 

107(06-11/2017). Certifico ainda que o advogado da parte requerida 

habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001, foi devidamente citado 

via DJE edição 10106, que publicou em 06/10/20107 fls. 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258678 Nr: 23800-16.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES, FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 118/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220551 Nr: 10518-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - 

OAB:22.841/A-MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar a retirada da carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para 

avaliação e hasta pública do imóvel penhorado, devendo, para tanto, 

apresentar comprovante de recolhimento das custas de distribuição, e, 

após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246986 Nr: 14386-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA, ROSELI TEIXEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, WILIAN 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o 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.: 255163 Nr: 20805-30.2017.811.0055

 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: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, BEM COMO MANIFESTAR QUANTO A RECONVENÇÃO 

acostados as fls. 26/141, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257659 Nr: 22926-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEONÇO DA SILVA

 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: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão: Certifico que manuseando os autos constatei que ate a presente 

data, a parte requerida apesar de devidamente citada via AR/MP fls. 58, 

sendo o referido AR juntado em 16/11/2017 , não contestou a presente 

ação. Certifico ainda que ate a presente data, não houve resposta o oficio 

expedido as fls. 56, sendo o AR juntado as fls. 56(06-11/2017)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257662 Nr: 22928-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RUIZ DA SILVA

 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:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto a 

certidão:Certifico que manuseando os autos constatei que ate a presente 

data, a parte requerida apesar de devidamente citada via AR/MP fls. 50, 

sendo o referido AR juntado em 16/11/2017 , não contestou a presente 

ação. Certifico ainda que ate a presente data, não houve resposta o oficio 

expedido as fls. 48, sendo o AR juntado as fls. 48(06-11/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265584 Nr: 28877-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando que os processos judiciais neste juízo, 

exceto os mandados de segurança, são físicos, reputo necessário que o 

autor colacione aos autos cópia do acórdão e sentença presentes na 

mídia de fls. 16, para análise do pedido inicial.

Outrossim, não foi juntado cópia do(s) comprovante(s) de pagamento(s) 

da(s) conta(s) indicada(s) pela parte autora, sendo certo que somente a 

indicação de que aderiu/ativou uma ou diversas contas da denominada 

pirâmide, por si só, não comprova a relação contratual com a requerida. 

Assim, deverá a parte autora apresentar nos autos documento idôneo 

(exemplo: boleto bancário pago, e-mail enviado à empresa juntamente com 

o comprovante de pagamento, extrato de conta bancária para os casos de 

pagamento via débito automático ou internet bank, etc.,) que comprove 

minimamente a efetivação do pagamento à empresa requerida das contas 

adquiridas.

Assim, intime-se a autora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições e arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º). No mesmo prazo, deve colacionar ao presente feito, 

comprovantes legíveis do vínculo noticiado junto a requerida, bem como 

cópia física da sentença e do acórdão presentes na mídia de fl. 16.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO MANDADO DE AVALIAÇÃO E AUTO DE 

AVALIAÇÃO ACOSTADO AS FLS. 383/389, BEM COMO MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE DA PARTE EXECUTADA AS FLS. 

390-404 E 405-407, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156065 Nr: 4672-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDI WALTER DURKS, VILMAR MIRO DURKS, NILZA 

DURKS, LORI DURKS LINDNER, ARLINDO RUDI DURKS, LIDIA LUIZA 

CRACCO DURCKS, ESPOLIO DE RICARDO HENRIQUE DURKS, ESPOLIO DE 

ELSA DURKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, RAIJAN 

CEZAR MASCARELLO, EMERSON VALDIR FERREIRA, LUIZ ROGERIO 

BOTARO, NORTOX S/A, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA 

S/A, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251.411 SP, Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, JOÃO CLAUDIO 

CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OSB/SP 154061, LUIS ARMANDO 

MAGGIONI - OAB:14733A, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA DOW 

AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, acostada 

as fls. 4109/436, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158384 Nr: 6982-28.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER EUGENIO MUNHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:OAB/SP: 108273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos etc.,

Tendo em vista a inércia do exequente desde 19 de outubro de 2015 (fl. 

134), e diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 8340-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS, CLENI MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: 

MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE 

EXECUTADA AS FLS. 571-572, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193640 Nr: 9840-61.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISEU JOSÉ SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER 

SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, JACINATA HENZ SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 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, nesta data, desapensei destes autos os de nº 

7402-04.2011811.0055.

Tangará da Serra - MT, 8 de fevereiro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 247682 Nr: 14879-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Luis Eduardo dos Santos Bezerra Filiação: Francisco 

das Chagas Bezerra e Zuila Martins dos Santos Bezerra, data de 

nascimento: 05/07/1990, brasileiro(a), natural de São luiz-MA, , Endereço: 

Não Soube Informar, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

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 26.04.17, o denuncado subtraiu, para si ou para 

outrem, coisas alheias móveis, durante o repouso noturno e mediante 

escalada e rompimento de obstaculo

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:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 204509 Nr: 18358-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALERIANO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Aleriano Coutinho Filiação: Maria da Conceiçao Coutinho, 

data de nascimento: 05/04/1987, brasileiro(a), natural de Mirassol do 

oeste-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: Rua A, 3373 N, Bairro: Bela 

Vista, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

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 02.11.2015, o denunciado atribuiu-se de falsa 

identidade para obter vantagem em proveito proprio

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:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 208475 Nr: 796-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN DIOBERTO ALVES DE CARVALHO, 

WEVERTON PANUNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 Intimação do patrono do réu para ciencia da expedição de carta 

precatória para Sapezal-MT a fim de inquirir a Testemunha: Sidnei do 

Nascimento e Cuiabá-MT para inquirição de Flavio da Silva Barbosa.
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Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 248163 Nr: 15235-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISSIOMAR MOURA DA SILVA, BRUNO 

GARCIA DANTAS, RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO, JONAS 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-I e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho os réus Bruno Garcia Dantas e 

Lissiomar Moura da Silva, já qualificados nos autos, como incursos nas 

penas do tipo penal descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de 

pessoas), do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, 

artigo 71), e em concurso material (CP, artigo 69) com os artigos 155, § 4º, 

incisos II e IV, e 155, § 4º, inciso IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal.

Por outro lado, ABSOLVO Jonas Lucas e Ricardo Emiliano Haoach Valério, 

devidamente qualificados na exordial, pelo crime descrito no artigo 180, § 

1º, do CP, em virtude de não haver provas suficientes para a condenação, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

 Atenta, também, ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena a ser aplicada aos réus.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU BRUNO GARCIA DANTAS

 PELOS DELITOS DE FURTO – DESCRITOS NOS FATOS 01, 03 e 04, EM 

CONTINUIDADE DELITIVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são bons, pois é tecnicamente primário, conforme 

ficha de antecedentes criminais em anexo.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos e, ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em dois (02) anos e oito (08) meses e 20 (20) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias agravantes. Todavia, denota-se que, dos três crimes de 

furto praticados, conforme já acenado, o acusado confessou apenas um 

crime de furto das baterias de caminhão da empresa Agropecuária Vale 

da Serra Ltda., razão porque a pena intermediária deverá ser REDUZIDA 

para dois (02) anos e seis (06) meses.

 Prosseguindo à terceira fase, o réu fora condenado pela prática de três 

crimes de furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, 

lugar e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE 

DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, e, sendo idênticas as 

penas a ele cominadas pelos crimes de furto, APLICO-LHE apenas uma 

delas, exasperando-a em 1/5 (um quinto) em face do número de ilícitos 

(três delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELOS CRIMES DE 

FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA em três (03) anos de reclusão 

(FATOS 01, 03 E 04).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (22/04/2017), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU BRUNO GARCIA DANTAS

 PELO DELITO DE FURTO DESCRITO NO FATO 02

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante escalada e concurso de pessoas (§ 4º, incisos II e 

IV), é a de reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são bons, pois, é tecnicamente primário, conforme 

ficha de antecedentes criminais em anexo.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos e, ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em dois (02) anos e oito (08) meses e 20 (20) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias agravantes e atenuantes, razão porque a pena 

intermediária deverá ser mantida em dois (02) anos e oito (08) meses e 20 

(20) dias de reclusão.

 Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição 

de pena. Portanto, TORNO DEFINITIVA A PENA DO CRIME DE FURTO em 

dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão (FATO 02).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em doze (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (24/04/2017), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU BRUNO GARCIA DANTAS

 PELO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO

DESCRITO NO FATO 05

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são bons, pois, é tecnicamente primário, conforme 

ficha de antecedentes criminais em anexo.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos e, ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.
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 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em dois (02) anos e oito (08) meses e 20 (20) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias agravantes. Todavia, denota-se que o acusado 

confessou a prática de tentativa de furto, razão porque, utilizando-se de 

1/6, REDUZO a pena intermediária para dois (02) anos, três (03) meses e 

sete (07) dias de reclusão.

 Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento.

Como causa de diminuição, há que se reconhecer que o crime ocorreu na 

forma tentada, visto que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.

Nesse ponto, importante observar que os atos executórios já haviam sido 

iniciados e se encontravam próximos da consumação (cabos e objetos 

separados e prontos para serem levados pelo réu), quando da interrupção 

por circunstâncias alheias à vontade do réu, e, por essa razão, DIMINUO a 

pena em seu mínimo legal (1/3), de modo que se chega À PENA 

DEFINITIVA de um (01) ano e seis (06) meses e cinco (05) dias de 

reclusão (FATO 05).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em sete (07) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (12/05/2017), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL – BRUNO GARCIA DANTAS

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de furto qualificado e 

tentativa de furto (em continuidade delitiva e concurso material), 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE FURTO 

QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, DE SETE (07) 

ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE E CINCO (25) DIAS DE RECLUSÃO E 

TRINTA E SETE (37) DIAS-MULTA.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante 

a alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

O réu Bruno Garcia Dantas PODERÁ APELAR EM LIBERDADE, eis que 

seria um contrassenso colocá-lo na prisão nesta oportunidade, pois, 

respondeu ao processo em liberdade.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU LISSIOMAR MOURA DA SILVA

 PELOS DELITOS DE FURTO – DESCRITOS NOS FATOS 01, 03 e 04 - EM 

CONTINUIDADE DELITIVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuada, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são ruins, pois, o acusado possui cinco condenações 

criminais transitadas em julgado nesta Comarca de Tangará da Serra, 

conforme certidão de antecedentes criminais e o extrato dos andamentos 

processuais de fls. 230/272, razão porque uma delas irá ser utilizada para 

macular os maus antecedentes, outra para a sua conduta social, 

remanescendo ainda aquela a ser utilizada na segunda fase dosimétrica 

para configuração da reincidência, pois, pacífico no ordenamento jurídico 

a utilização deste critério para agravar a pena-base e a intermediária sem 

a configuração do bis in idem.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos e, ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos e dois (02) meses e três (03) dias de 

reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a presença da agravante 

da reincidência, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena 

intermediária para três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) dias de 

reclusão.

 Prosseguindo à terceira fase, o réu fora condenado pela prática de três 

crimes de furto, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo, 

lugar e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE 

DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, e, sendo idênticas as 

penas a ele cominadas pelos crimes de furto, APLICO-LHE apenas uma 

delas, exasperando-a em 1/5 (um quinto) em face do número de ilícitos 

(três delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELOS CRIMES DE 

FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA em quatro (04) anos e três (03) 

meses e vinte e cinco (25) dias (FATOS 01, 03 E 04).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (22/04/2017), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU LISSIOMAR MOURA DA SILVA

 PELO DELITO DE FURTO – DESCRITO NO FATO 02

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante escalada e concurso de pessoas (§ 4º, incisos II e 

IV), é a de reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são ruins, pois, o acusado possui cinco condenações 

criminais transitadas em julgado nesta Comarca de Tangará da Serra, 

conforme certidão de antecedentes criminais e o extrato dos andamentos 

processuais de fls. 230/272, razão porque uma delas irá ser utilizada para 

macular os maus antecedentes, outra para a sua conduta social, 

remanescendo ainda aquela a ser utilizada na segunda fase dosimétrica 

para configuração da reincidência, pois, pacífico no ordenamento jurídico 

a utilização deste critério para agravar a pena base e a intermediária sem 

a configuração do bis in idem.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos e, ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos e dois (02) meses e três (03) dias de 

reclusão.
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 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a presença da agravante 

da reincidência, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena 

intermediária para três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) dias de 

reclusão.

 Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição 

de pena, razão porque TORNO A PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE 

FURTO QUALIFICADO em três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) 

dias de reclusão (FATO 02).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezesseis (16) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (24/04/2017), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO

 RÉU LISSIOMAR MOURA DA SILVA

 PELO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO (FATO 05)

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, em sua forma 

qualificada mediante concurso de pessoas (§ 4º, inciso IV), é a de 

reclusão, de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, seu grau de culpabilidade é 

acentuado, eis que agiu ardilosamente para que as vítimas não 

descobrissem sua conduta criminosa, cuja ação se dava sempre nas 

caladas noturnas ou madrugadas, pois, as vítimas e a sociedade num todo 

se encontravam em repouso.

Seus antecedentes são ruins, pois, o acusado possui cinco condenações 

criminais transitadas em julgado nesta Comarca de Tangará da Serra, 

conforme certidão de antecedentes criminais e o extrato dos andamentos 

processuais de fls. 230/272, razão porque uma delas irá ser utilizada para 

macular os maus antecedentes, outra para a sua conduta social, 

remanescendo ainda aquela a ser utilizada na segunda fase dosimétrica 

para configuração da reincidência, pois, pacífico no ordenamento jurídico 

a utilização deste critério para agravar a pena base e a intermediária sem 

a configuração do bis in idem.

 A sua conduta social é negativa, vez que não demonstrou estar 

trabalhando à época do cometimento dos delitos, e ao invés de procurar 

trabalho honesto, decidiu perpetrar outros delitos evidenciando que tem 

uma personalidade voltada ao cometimento de crimes.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito não foram graves, eis que as vítimas 

recuperaram, praticamente, todos os objetos subtraídos.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos e dois (02) meses e três (03) dias de 

reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vislumbro a não existência 

de circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a presença da agravante 

da reincidência, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena 

intermediária para três (03) anos e oito (08) meses e treze (13) dias de 

reclusão.

 Prosseguindo à terceira fase, não há causas de aumento.

Como causa de diminuição, há que se reconhecer que o crime ocorreu na 

forma tentada, visto que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.

Nesse ponto, importante observar que os atos executórios já haviam sido 

iniciados e se encontravam próximos da consumação (cabos e objetos 

separados e prontos para serem levados pelo réu), quando da interrupção 

por circunstâncias alheias à vontade do réu, e, por essa razão, DIMINUO a 

pena em seu mínimo legal (1/3), de modo que se chega À PENA 

DEFINITIVA de dois (02) anos e cinco (05) meses e dezenove (19) dias de 

reclusão (FATO 05).

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em onze (11) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos (12/05/2017), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL – LISIOMAR MOURA DA SILVA

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de furto qualificado 

(em continuidade delitiva e concurso material) e tentativa de furto, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE FURTO 

QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, DE DEZ (10) 

ANOS, CINCO (05) MESES E VINTE E SETE (27) DIAS DE RECLUSÃO E 

QUARENTA E CINCO (45) DIAS-MULTA.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, já que o réu é 

reincidente, na forma do artigo 33 do CP. Não custa ressaltar que o réu já 

ostenta várias condenações criminais.

Justamente pela reincidência e pela quantia da pena, não se mostra 

aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito ou mesmo a suspensão condicional da pena, por força, 

respectivamente, do artigo 44, inciso II, e do artigo 77, inciso I, ambos do 

CP.

Noutro passo, o réu Lissiomar Moura da Silva, NÃO PODERÁ RECORRER 

EM LIBERDADE, já que ficara preso durante toda a tramitação processual 

por conta de prisão cautelar, e, desde então, não houve alteração no 

cenário fático que afastasse o periculum libertatis. Aliás, consigna-se que, 

diferentemente do outro acusado, a presente sentença condenatória 

impôs a ele o regime fechado, haja vista tratar-se de réu reincidente.

Bem por isso, em relação ao réu Lissiomar Moura da Silva, EXPEÇA-SE a 

competente guia de execução provisória de pena, antes mesmo do 

trânsito em julgado da presente sentença, em total conformidade com a 

Súmula n. 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Custas pelos acusados Bruno Garcia Dantas e Lissiomar Moura da Silva, 

todavia, SUSPENDO a cobrança com relação ao acusado Lissiomar, pois, 

se encontra assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇAM-SE 

guias de execuções DEFINITIVAS.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública, além das defesas 

dos demais acusados.

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

Tangará da Serra, 24 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.: 255171 Nr: 20815-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANTCHIESKO DJIENARO BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Proceder a intimação dos Advogados do réu para apresentarem 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05)dias, conforme determinação 

as fls. 72/verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 207804 Nr: 229-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Proceder a intimação do Advogado do réu para tomar ciência da Certidão 

do Sr. Oficial de Justiça as fls. 75/76 dos autos, onde informa que não foi 

possível proceder com a intimação das testemunhas arroladas pela 

defesa, (...)Certifico que em cumprimento ao r. mandado em 26.1.2018 na 

rua 34 do Jd Barcelona encontrei a senhora Izaura Batista de Aguiar que 

de imediato afirmou que ali não mora nenhum Ilson, que ela não o conhece, 

mas disse que conhece a Testemunha Wesley Malaquias dos Santos e 

que o endereço correto dele era Rua Andorinha quadra 28 lote 24, Alto da 

boa Vista. Mas, perguntado a uma criança dali, uma menina de uns 9, 120 

anos, esta disse que se trata de seu pai. Assim sendo, voltei a indagar a 

moradora, senhora Izaura a respeito e ela disse que seu marido mora ali 

mas que se chama Wilson Soares Martins, mas que “não estava”. Insisti 

para saber da mesma onde poderia encontra-lo e esta foi novamente 

evasiva, dizendo que ele trabalha “em fazenda” e não sabe onde é. 

Assim, pedi que ela perguntasse pra ele sobre onde trabalha e como faria 

para encontra-lo, e, marquei para o dia 29.01.20’18 11h00min., voltei lá e 

novamente a Izaura disse que “não sabia” e, assim sendo, eu me convenci 

que a mesma estava dificultando meu Trabalho e visivelmente o réu estava 

se ocultando e sendo ocultado para não ser intimado, efetuei intimação por 

hora certa de Wilson Soares Martins na pessoa de sua esposa Izaura 

Batista Aguiar que assinou o mandado, aceitou cópia deste e se deu por 

ciente de seu conteúdo que lhe li e expliquei. Também efetuei diligências 

no sentido de intimar Weslei Malaquias do Nascimento no mesmo dia 

26.01.2018 e também não o encontrei no local indicado, onde ele mora com 

sua avó, senhora Luzia Carina Malaquias que igualmente disse que o 

Wesley mora ali mas que “não sabia onde o mesmo estava “no momento”. 

Da mesma maneira, percebi que aquela senhora o ocultava, negando 

informações sobre seu paradeiro, quando então também marquei para o 

dia 29.01.2018 às 11h30min., para sua intimação e ela disse que ele 

estivera ali mas que “já foi embora”, embora ele dissesse que o informou 

da minha presença e da audiência designada. Assim, também intimei 

Wesley Malaquias do Nascimento por hora certa em nome de sua avó 

Luzia Carina Malaquias que não assina por ser iletrada mas apôs a 

impressão digital do seu polegar direito no anverso do mandado e se deu 

por ciente de seu conteúdo que lhe li e expliquei e ela aceitou cópia do 

mesmo. Não foi possível intimar Pablo Danilo Cardoso pois o telefone 

constante no mandado para sua localização “não existe”.

 Tangará da Serra, 05 de Fevereiro de 2018.

Aloisio Francisco Jacoby

 Of. de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245242 Nr: 12968-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO ALVES DE SOUSA, MARCELO 

AUGUSTO DA SILVA, TIAGO ANDRADE DA SILVA, FERNANDO RABELO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS BORGES - 

OAB:21.927/O/MT, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20.017/O/MT

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/09, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho os acusados Edinaldo Alves de Souza, Marcelo 

Augusto da Silva, Tiago Andrade da Silva e Fernando Rabelo dos Santos, 

já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, II e V, 

do Código Penal.

Pelas mesmas razões expostas, ABSOLVO os acusados Edinaldo Alves 

de Souza, Marcelo Augusto da Silva, Tiago Andrade da Silva e Fernando 

Rabelo dos Santos da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo 

único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE

 ROUBO – RÉU EDNALDO ALVES DE SOUSA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado é exacerbada, pois, se valeu de arma de fogo 

para prática delitiva, razão porque é plenamente possível a utilização 

desta causa especial de aumento de pena nesta fase dosimétrica, pois, o 

Enunciado nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena 

no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da 

dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”.

 Seus antecedentes são bons, eis que não consta na sua ficha de 

antecedentes criminais nenhuma sentença penal condenatória, conforme 

documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado agiu com 

emprego de restrição da liberdade das vítimas (Enunciado nº 32 da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

 As consequências do delito foram graves, eis que dos produtos e bens 

subtraídos das vítimas, apenas o veículo fora recuperado pela polícia.

 O comportamento das vítimas não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) anos e quatro (04) meses e seis 

(06) dias de reclusão e quatorze (14) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante. 

Por outro lado, hei por bem aplicar ao acusado a atenuante da confissão 

espontânea, pois as suas declarações na fase policial e em Juízo foram 

determinantes para elucidação dos fatos, razão porque, utilizando-se de 

1/6, hei por bem REDUZIR a pena intermediária para cinco (05) anos e três 

(03) meses e quinze (15) dias de reclusão e doze (12) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE SETE (07) ANOS e VINTE (20) 

DIAS DE RECLUSÃO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA, QUE TORNO 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezesseis (16) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(06/04/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Ante a existência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, a pena 

deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” e § 3º 

do Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes arestos.

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. SENTENCIADO EM 8 

ANOS, 4 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. NEGADO O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS 

OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 301 de 655



não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam 

que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, 

notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese 

praticado: roubo majorado pelo emprego de extrema violência contra as 

vítimas e em concurso de pessoas. Além do mais, não há notícia de 

residência fixa e ocupação lícita quanto ao ora paciente.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 406.229/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

10/10/2017, DJe 26/10/2017)

HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PACIENTE 

CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) 

DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO 

CONHECIMENTO – MATÉRIA DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO - EXCEPCIONAL 

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR INTERMÉDIO DE HABEAS CORPUS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENVOLVE O STATUS LIBERTATIS – 2. 

NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA 

DE MOTIVAÇÃO EM QUANTO A ESTA NEGATIVA – INOCORRÊNCIA – 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PACIENTE QUE PERMANECEU 

CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL 3. PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL IMPOSTO NA SENTENÇA – 

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA 

CONSUBSTANCIAR A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO E A 

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VIZUALIZADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E 

AMPARADA EM DISPOSITIVO LEGAL – ANÁLISE SUPERFICIAL E SEM 

INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS PERMITIDA PELA VIA 

ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.Tendo em vista que o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante 

envolve o status libertatis do paciente, e que esta é justamente a finalidade 

a que se presta a presente ação mandamental, deve ser conhecida, 

mesmo que cabível outra espécie recursal.

2.Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito da ré 

recorrer em liberdade, quando, ainda que implicitamente, tal recusa, 

encontra-se motivada na sentença, baseada no fato de o paciente ter 

permanecido preso durante toda a instrução processual, bem como, na 

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda 

imposta.

3.O debate acerca do regime inicial adequado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta é inviável na estreita via do habeas corpus, 

pois, o instituto está ligado às circunstâncias do caso concreto, as quais, 

somente são plenamente aferíveis após profunda análise das provas 

colhidas durante a instrução processual.

(TJ-MT, HC 135558/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE

 ROUBO – RÉU MARCELO AUGUSTO DA SILVA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado é exacerbada, pois se valeu de arma de fogo 

para prática delitiva, razão porque é plenamente possível a utilização 

desta causa especial de aumento de pena nesta fase dosimétrica, pois, o 

Enunciado nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena 

no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da 

dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”.

 Seus antecedentes são bons, eis que não consta na sua ficha de 

antecedentes criminais nenhuma sentença penal condenatória, conforme 

documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado agiu com 

emprego de restrição da liberdade das vítimas (Enunciado nº 32 da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

 As consequências do delito foram graves, eis que dos produtos e bens 

subtraídos das vítimas, apenas o veículo fora recuperado pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) anos e quatro (04) meses e seis 

(06) dias de reclusão e quatorze (14) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante. 

Por outro lado, hei por bem aplicar ao acusado a atenuante da menoridade 

relativa (documento de fls. 48), pois, na época do crime ele contava 20 

anos de idade, razão porque, utilizando-se de 1/6, hei por bem REDUZIR a 

pena intermediária para cinco (05) anos e três (03) meses e quinze (15) 

dias de reclusão e doze (12) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE SETE (07) ANOS e VINTE (20) 

DIAS DE RECLUSÃO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA, QUE TORNO 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezesseis (16) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(06/04/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Ante a existência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, a pena 

deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” e § 3º 

do Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes arestos.

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. SENTENCIADO EM 8 

ANOS, 4 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. NEGADO O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS 

OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
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III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam 

que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, 

notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese 

praticado: roubo majorado pelo emprego de extrema violência contra as 

vítimas e em concurso de pessoas. Além do mais, não há notícia de 

residência fixa e ocupação lícita quanto ao ora paciente.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 406.229/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

10/10/2017, DJe 26/10/2017)

HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PACIENTE 

CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) 

DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO 

CONHECIMENTO – MATÉRIA DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO - EXCEPCIONAL 

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR INTERMÉDIO DE HABEAS CORPUS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENVOLVE O STATUS LIBERTATIS – 2. 

NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA 

DE MOTIVAÇÃO EM QUANTO A ESTA NEGATIVA – INOCORRÊNCIA – 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PACIENTE QUE PERMANECEU 

CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL 3. PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL IMPOSTO NA SENTENÇA – 

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA 

CONSUBSTANCIAR A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO E A 

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VIZUALIZADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E 

AMPARADA EM DISPOSITIVO LEGAL – ANÁLISE SUPERFICIAL E SEM 

INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS PERMITIDA PELA VIA 

ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.Tendo em vista que o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante 

envolve o status libertatis do paciente, e que esta é justamente a finalidade 

a que se presta a presente ação mandamental, deve ser conhecida, 

mesmo que cabível outra espécie recursal.

2.Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito da ré 

recorrer em liberdade, quando, ainda que implicitamente, tal recusa, 

encontra-se motivada na sentença, baseada no fato de o paciente ter 

permanecido preso durante toda a instrução processual, bem como, na 

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda 

imposta.

3.O debate acerca do regime inicial adequado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta é inviável na estreita via do habeas corpus, 

pois, o instituto está ligado às circunstâncias do caso concreto, as quais, 

somente são plenamente aferíveis após profunda análise das provas 

colhidas durante a instrução processual.

(TJ-MT, HC 135558/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE

ROUBO – RÉU TIAGO ANDRADE DA SILVA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado é exacerbada, pois se valeu de arma de fogo 

para prática delitiva, razão porque é plenamente possível a utilização 

desta causa especial de aumento de pena nesta fase dosimétrica, pois, o 

Enunciado nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena 

no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da 

dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”.

 Seus antecedentes são bons, eis que não consta na sua ficha de 

antecedentes criminais nenhuma sentença penal condenatória, conforme 

documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado agiu com 

emprego de restrição da liberdade das vítimas (Enunciado nº 32 da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

 As consequências do delito foram graves, eis que dos produtos e bens 

subtraídos das vítimas, apenas o veículo fora recuperado pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em seis (06) anos e quatro (04) meses e seis 

(06) dias de reclusão e quatorze (14) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante e 

atenuante, razão porque mantenho a pena intermediária em seis (06) anos 

e quatro (04) meses e seis (06) dias de reclusão e quatorze (14) dias 

multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE OITO (08) ANOS e CINCO (05) 

MESES e DEZOITO (18) DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO (18) 

DIAS-MULTA, QUE TORNO DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias 

outras que possam modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (06/04/2017), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes arestos.

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. SENTENCIADO EM 8 

ANOS, 4 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. NEGADO O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS 

OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam 

que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, 

notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese 

praticado: roubo majorado pelo emprego de extrema violência contra as 

vítimas e em concurso de pessoas. Além do mais, não há notícia de 

residência fixa e ocupação lícita quanto ao ora paciente.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 406.229/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

10/10/2017, DJe 26/10/2017)

HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PACIENTE 

CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) 
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DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO 

CONHECIMENTO – MATÉRIA DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO - EXCEPCIONAL 

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR INTERMÉDIO DE HABEAS CORPUS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENVOLVE O STATUS LIBERTATIS – 2. 

NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA 

DE MOTIVAÇÃO EM QUANTO A ESTA NEGATIVA – INOCORRÊNCIA – 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PACIENTE QUE PERMANECEU 

CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL 3. PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL IMPOSTO NA SENTENÇA – 

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA 

CONSUBSTANCIAR A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO E A 

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VIZUALIZADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E 

AMPARADA EM DISPOSITIVO LEGAL – ANÁLISE SUPERFICIAL E SEM 

INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS PERMITIDA PELA VIA 

ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.Tendo em vista que o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante 

envolve o status libertatis do paciente, e que esta é justamente a finalidade 

a que se presta a presente ação mandamental, deve ser conhecida, 

mesmo que cabível outra espécie recursal.

2.Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito da ré 

recorrer em liberdade, quando, ainda que implicitamente, tal recusa, 

encontra-se motivada na sentença, baseada no fato de o paciente ter 

permanecido preso durante toda a instrução processual, bem como, na 

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda 

imposta.

3.O debate acerca do regime inicial adequado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta é inviável na estreita via do habeas corpus, 

pois, o instituto está ligado às circunstâncias do caso concreto, as quais, 

somente são plenamente aferíveis após profunda análise das provas 

colhidas durante a instrução processual.

(TJ-MT, HC 135558/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE

 ROUBO – RÉU FERNANDO RABELO DOS SANTOS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado é exacerbada, pois se valeu de arma de fogo 

para prática delitiva, razão porque é plenamente possível a utilização 

desta causa especial de aumento de pena nesta fase dosimétrica, pois, o 

Enunciado nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena 

no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da 

dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais 

desfavoráveis”.

 Seus antecedentes são ruins, pois o acusado já possui duas sentenças 

penais condenatórias (Executivo de Pena n. 6008-30.2016.811.0008, 

Código 117072 da Comarca de Barra do Bugres/MT e Executivo de Pena n. 

21434-04.2017.811.0055, Código 256033 desta Comarca de Tangará da 

Serra/MT), inclusive, uma delas já transitada em julgado por fato anterior 

(Executivo de Pena n. 6008-30.2016.811.0008, Código 117072 da 

Comarca de Barra do Bugres/MT), razão porque uma delas hei por bem 

realizar como circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes 

(Executivo de Pena n. 21434-04.2017.811.0055, Código 256033 desta 

Comarca de Tangará da Serra/MT) e a outra na segunda fase do sistema 

trifásico como agravante da reincidência.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado agiu com 

emprego de restrição da liberdade das vítimas (Enunciado nº 32 da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

 As consequências do delito foram graves, eis que dos produtos e bens 

subtraídos das vítimas, apenas o veículo fora recuperado pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em sete (07) anos e quatro (04) meses e vinte e 

sete (27) dias de reclusão e dezesseis (16) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma atenuante. 

Todavia, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência 

(Executivo de Pena n. 6008-30.2016.811.0008, Código 117072 da 

Comarca de Barra do Bugres/MT), razão porque, utilizando-se de 1/6, 

ELEVO a pena intermediária para oito (08) anos e sete (07) meses e vinte 

e um (21) dias de reclusão e dezoito (18) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

duas ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em 

um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE ONZE (11) ANOS e SEIS (06) 

MESES e OITO (08) DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E QUATRO (24) 

DIAS-MULTA, QUE TORNO DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias 

outras que possam modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em vinte e quatro (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(06/04/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ).

 Sem delongas, constata-se nos autos que se fazem presentes os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva. O fumus comissi delicti 

(materialidade e autoria) resta plenamente configurado, consoante a 

fundamentação desta sentença, quando se demostrou as autorias e 

materialidade do crime de roubo.

O periculum libertatis se revela na vasta certidão criminal que ostenta o 

acusado (ficha de antecedentes criminais em anexo). Diga-se que o 

acusado se trata de agente reincidente, que ostenta condenações 

transitadas em julgado por fatos anteriores e posteriores a este, o que 

autoriza a decretação da prisão preventiva (artigo 313, inciso II, CPP).

É importante ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

define que a prisão preventiva pode ser decretada na sentença 

condenatória. Nessa questão, não importa se o réu permaneceu em 

liberdade durante o processo, desde que haja justificativa para a medida, 

como ocorre no caso.

Confira-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

 1. O fato de o réu ter aguardado solto durante o período da instrução 

criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, 

sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo 

contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da 

imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 

Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem 

pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 143327 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado 

em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 

PUBLIC 27-09-2017)

Dessa forma, levando-se em consideração a pessoa do acusado, resta 

concretamente provado que ele tem uma vida voltada para o crime, e 

mesmo após ser condenado, não procurou se emendar. Assim, tenho que 

a liberdade dele mostra-se incompatível com a sentença condenatória.

Tal situação não fornece a segurança necessária de que, em liberdade, o 

acusado deixará de se envolver em ilícitos penais, restando justificado o 

sacrifício de sua liberdade individual para garantia da ordem pública.

Dessarte, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem 

como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 

312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 304 de 655



manutenção da sua liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação 

de medidas cautelares alternativas da prisão previstas no artigo 319 do 

CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a 

reiteração delitiva do acusado.

 Nessa direção apontam os seguintes arestos.

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. SENTENCIADO EM 8 

ANOS, 4 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. NEGADO O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS 

OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 

adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem 

de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente 

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam 

que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, 

notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese 

praticado: roubo majorado pelo emprego de extrema violência contra as 

vítimas e em concurso de pessoas. Além do mais, não há notícia de 

residência fixa e ocupação lícita quanto ao ora paciente.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 406.229/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

10/10/2017, DJe 26/10/2017)

HABEAS CORPUS – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – PACIENTE 

CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) 

DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO 

CONHECIMENTO – MATÉRIA DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO - EXCEPCIONAL 

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR INTERMÉDIO DE HABEAS CORPUS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ENVOLVE O STATUS LIBERTATIS – 2. 

NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA FALTA 

DE MOTIVAÇÃO EM QUANTO A ESTA NEGATIVA – INOCORRÊNCIA – 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PACIENTE QUE PERMANECEU 

CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL 3. PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL IMPOSTO NA SENTENÇA – 

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA 

CONSUBSTANCIAR A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO E A 

NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VIZUALIZADO – DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E 

AMPARADA EM DISPOSITIVO LEGAL – ANÁLISE SUPERFICIAL E SEM 

INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS PERMITIDA PELA VIA 

ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.Tendo em vista que o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante 

envolve o status libertatis do paciente, e que esta é justamente a finalidade 

a que se presta a presente ação mandamental, deve ser conhecida, 

mesmo que cabível outra espécie recursal.

2. Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito da ré 

recorrer em liberdade, quando, ainda que implicitamente, tal recusa, 

encontra-se motivada na sentença, baseada no fato de o paciente ter 

permanecido preso durante toda a instrução processual, bem como, na 

fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda 

imposta.

3.O debate acerca do regime inicial adequado para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta é inviável na estreita via do habeas corpus, 

pois, o instituto está ligado às circunstâncias do caso concreto, as quais, 

somente são plenamente aferíveis após profunda análise das provas 

colhidas durante a instrução processual.

(TJ-MT, HC 135558/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE, razão porque DECRETO a prisão preventiva do acusado 

Fernando Rabelo dos Santos, com fulcro no artigo 312 e 313, incisos I e II, 

do Código de Processo Penal, PROVIDENCIANDO-SE, imediatamente, a 

Secretária Judiciária a EXPEDIÇÃO do mandado de prisão do mesmo.

ENCAMINHE-SE, imediatamente, cópia desta sentença penal condenatória 

para todos os executivos de pena do acusado Fernando Rabelo dos 

Santos, para as providências cabíveis.

Custas pelos acusados Ednaldo Alves de Souza, Marcelo Augusto da 

Silva, Tiago Andrade da Silva e Fernando Rabelo dos Santos, todavia, 

SUSPENDO a cobrança pelo prazo de cinco anos com relação aos 

acusados Ednaldo Alves de Souza e Fernando Rabelo dos Santos, pois 

se encontram assistidos pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena, antes 

mesmo do trânsito em julgado da presente sentença, em total 

conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa dos réus.

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

Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271327 Nr: 2269-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:OAB/MT 10.942

 Autos nº: 2269-34.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271327.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 17h10min para oitiva da 

testemunha PM Sidnei Mario Kraus, que deverá ser REQUISITADO junto ao 

respectivo Comando para comparecerem, para o fim de ser ouvido, 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, 05 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2310-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEON MAGNO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 Autos nº: 2310-98.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271410.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 16h30min, para oitiva da 

testemunha Fábio da Silva Lima, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o 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, 05 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262577 Nr: 26656-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKAS MATHEUS NERIS DE AZEVEDO, 

ROGER HENRIQUE NERIS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701

 Autos nº: 26656-50.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 262577.

 Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia contra Lukas Matheus Neris de Azevedo e 

Roger Henrique Neris Fernandes, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a 

prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 

11.343/06, com a incidência dos efeitos da Lei nº 8.072/90.

 Consta da exordial acusatória:

Fato 01 – art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06

“(...) Pelo menos entre os meses de julho e setembro de 2017, os 

denunciados Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris 

Fernandes, com consciência e vontade, associaram-se com o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas nesta 

cidade e comarca de Tangará da Serra/MT (...)”

Fato 02 – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

“(...) Na data de 21/09/2017, por volta das 15h00min, em residência 

particular, localizada na Rua Terezinha, nº 10, quadra 06, Bairro Dona 

Júlia, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados 

Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes, com 

consciência e vontade, mantinham em depósito 2 (duas) porções de droga 

vulgarmente conhecida como cocaína, com massa total de 2,4648g e 1 

(uma) porção de droga conhecida como maconha, com massa total de 

2,4120g, tudo para venda ou entrega a consumo ou fornecimento a 

terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal (auto de apreensão de fls. 29 e laudo de constatação 

preliminar de fls. 31/35) (...)”.

Os réus foram presos em flagrante em 21 de setembro de 2017, sendo 

que, na audiência de custódia, o Magistrado em substituição legal 

converteu-a em custódia preventiva (fls. 82/89).

O laudo de constatação prévia de substância entorpecente foi acostado 

às fls. 38/42.

O laudo definitivo de drogas foi acostado às fls. 280/282.

No dia 26 de setembro de 2017, os réus Lukas Matheus Neris de Azevedo 

e Roger Henrique Neris Fernandes, por intermédio de advogado 

constituído, postularam pela revogação da custódia preventiva outrora 

decretada (fls. 93/103 verso e fls. 109/119).

Após manifestação contrária do Parquet, este Juízo, no dia 05 de outubro 

de 2017, indeferiu o pleito apresentado pelos réus, mantendo-se a prisão 

preventiva outrora decretada (fls. 127/137).

No dia seguinte (06/10/2017) a defesa técnica do réu Lukas Matheus Neris 

de Azevedo impetrou habeas corpus no Juízo ad quem, instante em que 

no dia 20 de outubro de 2017, este Juízo apresentou as imperiosas 

informações, conforme atesta o ofício acostado às fls. 160/162.

Desse modo, no dia 09 de novembro de 2017, aportou aos autos o 

acórdão proferido pelo Sodalício Mato-Grossense, no qual concedeu a 

ordem vindicada pelo réu Lukas Matheus Neris de Azevedo (fls. 168/176), 

motivo pelo qual, às fls. 177/178, este Juízo determinou o cumprimento 

imediato do decisum prolatado, assim como, a notificação dos réus para 

apresentarem resposta, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06.

 Diante disso, o alvará de soltura do réu Lukas Matheus Neris de Azevedo 

foi cumprido em 11/11/2017 (fls. 180 verso).

Às fls. 180 verso, os réus foram pessoalmente notificados.

No dia 10 de novembro de 2017, a defesa técnica do réu Roger Henrique 

Neris Fernandes impetrou habeas corpus no Juízo ad quem, motivo pelo 

qual, no dia 17 de novembro de 2017, este Juízo apresentou as 

imprescindíveis informações, conforme se constata no ofício acostado às 

fls. 209/210.

Devidamente notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 

216/225 e fls. 226/235.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela regular tramitação, 

argumentando que os fundamentos apresentados pelos réus se 

confundem com a tese meritória (fls. 239).

Desse modo, este Juízo, no dia 28 de novembro de 2017, recebeu a 

denúncia ofertada pelo Parquet, assim como, designou audiência de 

instrução e julgamento, conforme decisão acostada às fls. 240/241.

Em sede de instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas IPJC 

Marlon Francisco de Almeida França, IPJC Juliano Martins Godoy e IPJC 

Jorge Daniel da Silva, assim como, procedido aos interrogatórios judicial 

dos réus Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris 

Fernandes, consoante mídia de fls. 263.

O réu Roger Henrique Neris Fernandes, por intermédio de sua defesa 

técnica, postulou novamente pela revogação de sua custódia preventiva 

no dia 11 de dezembro de 2017, argumentando a ausência dos imperiosos 

requisitos da constrição de sua liberdade (fls. 268/272).

Após manifestação contrária do Parquet, este Juízo indeferiu o pleito 

defensivo, reiterando os fundamentos outrora proferidos, assim como, 

mantendo-se a constrição da liberdade do réu (fls. 275/278).

Desse modo, novamente, no dia 21 de dezembro de 2017, o réu Roger 

Henrique Neris Fernandes impetrou habeas corpus ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, razão pela qual, às fls. 296/297 verso dos autos, 

as informações solicitas foram devidamente apresentadas.

O Ministério Público, às fls. 299/304, apresentou as derradeiras 

alegações, instante em que pugnou pela procedência integral da denúncia 

anteriormente apresentada, com o fito de condenar os réus pela prática 

dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

A Defesa técnica do réu Lukas Matheus Neris de Azevedo, às fls. 

306/317, propugnou: “a) A desclassificação da conduta imputada para a 

prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-se na sentença a 

advertência prevista na citada norma, bem como, a absolvição do delito 

previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) Subsidiariamente, requereu o 

reconhecimento da diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e 

a substituição da pena por restritiva de direitos; c) Por derradeiro, caso 

condenado que lhe seja facultada a garantia de recorrer em liberdade; d) 

A absolvição com relação ao delito imputado no Art. 35 da Lei 11.343/06; 

e) Que o tempo de prisão preventiva seja computado nos termos do artigo 

387 do CPP”.

No mesmo passo, a Defesa técnica do réu Roger Henrique Neris 

Fernandes, às fls. 318/328, requereu: “a) A absolvição com relação ao 

delito imputado no art. 33 da Lei 11.343/06; b) subsidiariamente, o 

reconhecimento da diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e 

a substituição da pena por restritiva de direitos; c) Por derradeiro, caso 

condenado que lhe seja facultada a garantia de recorrer em liberdade; d) 

A absolvição com relação ao delito imputado no art. 35 da Lei 11.343/06 

por ser medida de justiça; e) Que o tempo de prisão preventiva seja 

computado nos termos do artigo 387 do CPP e f) Que seja expedido 

competente alvará de soltura em favor do acusado a ser cumprido no 

Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – MT, onde se 

encontra recluso”.

 Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.
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 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

 A MATERIALIDADE da infração está consubstanciada no Auto de Prisão 

em Flagrante (fls. 09 e seguintes), Termos de Declarações dos Policiais 

Civis (fls. 10/15), Boletim de Ocorrência (fls. 35/35 verso), Termo de 

Exibição e Apreensão (fls. 36), Laudo de Constatação Preliminar e 

Definitivo de Substância Entorpecente de fls. 38/42 e fls. 280/282, 

comprovando que a substância apreendida apresentarem, em sua 

composição, resultado positivo para presença de COCAÍNA e MACONHA, 

sendo que, conforme RDC nº 21, de 17.06.2010, que regulamenta a 

portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde, estão incluídas na lista de substâncias psicotrópicas de uso 

proscrito no Brasil.

 Na mesma toada, a AUTORIA do delito de tráfico de drogas em apuração 

também restou inconteste quando da análise das provas produzidas. 

Vejamos:

A testemunha Jorge Daniel da Silva, investigador de polícia, ao ser 

indagado acerca dos fatos pela Autoridade Policial, asseverou:

“(...) QUE, após serem informados que os irmãos Lukas Matheus Neris de 

Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes e pessoa até o presente 

momento somente identificada como Vinícius, promoviam eventos festivos 

que utilizavam para comercializar substância entorpecente para usuários 

desta cidade, juntamente com seus colegas Marlon Francisco de Almeida 

França e Weverton Crispim de Oliveira diz terem diligenciado no sentido de 

localizar os suspeitos em baila. Que após sucessivas diligências, diz 

terem localizado uma casa habitada por Lukas Matheus e Roger Henrique. 

Que na casa dos investigados, após cientificá-los da denúncia em 

comento e solicitarem autorização, diz terem recebido licença para 

proceder busca domiciliar. Que na casa habitada por Lukas Matheus e 

Roger Henrique, diz terem localizados e arrecadados inúmeras 

embalagens plásticas intactas, também utilizadas para embalar ‘suco 

geladinho’, dezenas dessas embalagens com o fundo cortado, retirado, os 

quais, em tese, foram utilizados para embalar droga, dois invólucros 

plástico contendo substância análoga a acido bórico, um frasco contendo 

Éter Alcoolizado, um comprimido de cor azul, uma câmara digital marca 

Nikon, um aparelho de telefonia móvel Moto G4 e um ingresso feminino, 

referente a uma festa denominada White Party que teria acontecido em 

08/julho, com início previsto para às 23h30min. Que esclarece que 

segundo a denúncia recebida, essas festas que eles promoviam eram 

utilizadas pra comercializar substância entorpecente. Que ainda na casa 

habitada por Lukas Matheus e Roger Henrique, diz também terem 

arrecadado um copo de liquidificador, dois pratos, três facas e uma 

colher, todos com resquícios de substancia similar a cocaína. Que ainda 

na casa já citada, diz terem localizado e arrecadado uma porção de 

substancia similar a maconha e dois recortes plásticos, fechadas a nó, 

contendo no seu interior substância análoga a cocaína. Que inquiridos, diz 

que Lukas Matheus e Roger Henrique afirmaram que não vendiam 

substância entorpecente, que o material arrecadado na residência eram 

utilizados para desenvolver a pasta base de cocaína e dividi-la em 

porções menores para a venda, contudo, negaram participação na 

mercancia desse produto. Que Lukas Matheus e Roger Henrique 

acrescentaram que somente cediam a casa que habitavam para que 

pessoa, até o presente momento somente identificada pelo prenome de 

Vinícius, desenvolver a cocaína, embalá-la em pequenas porções que 

posteriormente somente ele vendia. Que diante dos fatos, diz que seu 

colega Weverton Crispim de Oliveira proferiu voz de prisão aos irmãos 

Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes que, 

na sequência, foram conduzidos até esta unidade policial e apresentados 

para a autoridade policial plantonista (...)” (fls. 12/13).

Ademais, a referida testemunha foi devidamente auscultada em Juízo, 

instante em que afirmou que as informações acerca do delito foram 

remetidas pela Delegacia de Polícia de Proteção e Defesa à Mulher, razão 

pela qual, após tomar ciência da mercancia de droga, a princípio sintética, 

empreendeu diligência e constatou que os envolvidos não eram 

contumazes na prática de delitos.

Desse modo, de posse das informações, foi a campo, juntamente com uma 

equipe, e constatou que iria acontecer uma festa em uma propriedade 

rural, sendo que, logrou êxito em localizar o referido imóvel localizado nos 

fundos do Cemitério Municipal.

Outrossim, esclareceu que em conversa com o proprietário, este foi 

categórico em afirmar que alugou o imóvel para a realização da referida 

festa, sendo que tinha como público alvo universitários desta urbe.

A testemunha asseverou que após inquirir o proprietário do imóvel rural, 

logrou êxito em identificar a residência dos acusados (Lukas e Roger), 

razão pela qual, após realizar inúmeras observações, constatou grande 

movimentação de pessoas, entrando e saindo constantemente, bem como, 

vislumbrou que também na residência dos acusados aconteciam alguns 

eventos festivos.

No mesmo passo, aduziu que no dia do fato, realizou a abordagem na 

residência dos acusados, e pode constatar que na área externa havia um 

prato com resquício de substância que aparentava ser entorpecente, bem 

como, ao adentrar com autorização dos réus, vislumbrou sobre a pia da 

cozinha, um liquidificador com substância suspeita, aparentando ser 

droga.

Afirmou que ao indagá-los, os réus argumentaram que somente 

emprestavam a residência para uma pessoa que mexia com as referidas 

substâncias e as vendia. Todavia, após realizar buscas no imóvel, logrou 

êxito em encontrar uma porção significativa de ácido bórico, éter 

alcoolizado e diversos utensílios, produtos estes utilizados para a 

realização de entorpecente.

Ademais, o investigador de polícia esclareceu que também foram 

encontrados na residência dos acusados diversos saquinhos plásticos 

destinados a embalagem de entorpecente, assim como, no quarto dos 

réus foram localizados uma porção de maconha que, segundo os 

acusados, era para o consumo próprio e duas porções dentro do 

guarda-roupas, aparentando ser cocaína.

Outrossim, asseverou que tinha informações de que os réus distribuíam o 

entorpecente em festas noturnas, para pessoas de poder aquisitivo 

considerável.

Por fim, esclareceu que após os réus apontarem como suposto 

proprietário dos entorpecentes, substâncias e utensílios que se 

encontravam em sua residência, a pessoa conhecida por “Vinícius”, 

empreendeu diligências, localizou o suspeito e o encaminhou para a 

Delegacia de Polícia, sendo que, afirmou que não conhecia os réus de 

nenhuma outra ocorrência policial.

Outrossim, em consonância com as declarações proferidas pela 

testemunha IPJC Jorge Daniel da Silva, as testemunhas IPJC Juliano 

Martins Godoy e IPJC Marlon Francisco de Almeida França corroboram as 

declarações anteriormente proferidas, demonstrando de forma inconteste 

a existência do delito de tráfico ilícito de drogas, assim como, de que os 

réus Lukas Matheus e Roger Henrique são os responsáveis.

Desse modo, a testemunha IPJC Marlon Francisco de Almeida França, 

submetido à inquirição judicial, em consonância com a testemunha 

supracitada, afirmou que recebeu uma denúncia de que os acusados 

promoviam festas que eram comercializadas substâncias entorpecentes.

Asseverou que após a realização de diligências, logrou êxito em identificar 

a residência dos acusados, sendo que, depois de mostrar a denúncia 

realizada contra os mesmos, foi autorizada a entrada da equipe de 

investigadores de polícia no imóvel para fins de busca domiciliar.

Ato contínuo, afirmou que foram encontradas diversas substâncias de 

origem duvidosa, tais como, utensílios com resquício de entorpecente, 

ácido bórico, saquinhos plásticos cortados e inteiro, ingressos da festa 

que seria comercializada droga, porção de substância de maconha e 

cocaína no quarto dos réus, sendo que, ao indagá-los, argumentaram que 

alugavam a residência para terceiros elaborarem material entorpecente.

A testemunha esclareceu, ainda, que não conhecia os acusados de 

outras ocorrências policiais, assim como, aduziu que o réu Lukas, em 

companhia com outras pessoas, organizava as festas.

No mesmo sentido, a testemunha IPJC Juliano Martins Godoy, ao ser 

inquirido judicialmente sobre os fatos, asseverou que recebeu uma 

denúncia anônima que afirmava que o réu Lukas Matheus, em companhia 

com outras pessoas, estava organizando uma festa que aconteceria em 

julho de 2017, que tinha, inclusive, uma página no Facebook onde era feita 

a divulgação do evento.

Ademais, afirmou que a denúncia noticiava que na referida festa iriam ser 

comercializadas substâncias entorpecentes, razão pela qual, encaminhou 

os fatos ao Delegado de Polícia responsável.
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Outrossim, não obstante o fato de não terem sido ouvidos na solenidade 

instrutória, vislumbro que as declarações proferidas pelas testemunhas 

Vinícius de Souza Couto e Luciano Epifânio Bispo na fase inquisitorial, se 

encontram em consonância com os demais elementos probatórios, pois, 

auscultados, afirmaram que já frequentaram a residência, bem como, as 

festas privadas organizadas pelos réus, atestando a existência de 

entorpecente nos eventos.

O réu Lukas Matheus Neris de Azevedo, ao ser submetido ao 

interrogatório policial, negou a prática delitiva de forma veemente, visto 

que esclareceu:

“(...) QUE em horário aproximado das 16 horas da tarde do dia de ontem, 

21/09/2017, momento em que, acompanhado de seu irmão Roger Henrique 

Neris Fernandes se encontrava na sua residência, diz que policiais civis 

ali chegaram. Que mencionados policiais afirmaram que tinham forte 

suspeita que comercializavam substância entorpecente, momento em que 

eles solicitaram, e lhe foi concedido, autorização para procederem busca 

domiciliar na já mencionada casa. Que no interior da casa que habita, diz 

que os policiais localizaram e arrecadaram duas porções de cocaína, uma 

de maconha e vários utensílios utilizados para incrementar e embalar 

substância entorpecente, inclusive sacolas plásticas, que também são 

utilizadas para embalar ‘suco geladinho’, algumas delas com o fundo 

recortado que foi utilizado para embalar cocaína. Que a maconha e 

cocaína apreendidas na sua casa pertencem a si, e eram destinadas ao 

seu próprio consumo. Que os utensílios ali arrecadados pelos policiais, 

ácido bórico, éter, pratos, talheres e sacolinhas plásticas, eram utilizadas 

por pessoa que conhece como Vinícius Couto para incrementar e embalar 

cocaína em porções menores que somente ele comercializava. Que nega 

participar do comércio de substância entorpecente, afirmando que 

somente Vinícius Couto vendia. Que somente emprestava a casa, permitia 

que Vinícius Couto utilizasse o imóvel onde morava para que ele 

‘arrumasse’ substância entorpecente. Que efetivamente promovia festas 

para pessoas desta cidade, contudo, nega que utilizava tais eventos para 

vender cocaína ou substância similar. Que diz não saber onde Vinícius 

Couto mora, porém, diz que ele trabalha em uma funilaria localizada nos 

fundos/lateral do supermercado Monteiro no bairro Dona Júlia, nesta 

cidade (...)” (fls. 16/17)

Na audiência de instrução e julgamento, o supracitado acusado foi 

novamente interrogado, instante em que manteve a negativa de autoria, 

afirmando que os fatos narrados na exordial acusatória não são 

verdadeiros.

Outrossim, afirmou que o entorpecente apreendido pertencia a pessoa 

conhecida por Vinícius, visto que emprestou a sua residência ao mesmo 

para que a droga fosse refinada, sendo que, em troca, receberia 

entorpecente.

O réu esclareceu que ficou sabendo que Vinícius traficava entorpecente, 

tendo em vista que estudavam juntos, razão pela qual, emprestou a sua 

residência para que o mesmo preparasse o material entorpecente.

No que tange ao seu irmão Roger, ora réu, esclareceu que não tinha 

conhecimento, haja vista que somente emprestou a residência uma vez 

para Vinícius.

O réu afirmou que nunca fez festa em sua residência, todavia, asseverou 

que já promoveu uma festa na cidade, denominada “White Party”, assim 

como, no referido evento, esclareceu que não foi vendido entorpecente, 

visto que possuía alvará e a Força Tática da Polícia Militar foi até a festa e 

não encontrou nada de ilícito.

No que tange à maconha e à cocaína apreendida nos autos, asseverou de 

forma categórica que lhe pertenciam, bem como, de que era para o seu 

uso pessoal, sendo que os demais objetos (ácido bórico, éter alcoolizado, 

saquinhos plásticos e utensílios) pertenciam a Vinícius.

Por fim, o réu aduziu que o seu irmão Roger não tinha conhecimento de 

que o mesmo emprestou a residência para Vinícius, assim como, após os 

fatos, esclareceu que está sendo ameaçado de morte por Vinícius, 

todavia, não registrou o boletim de ocorrência sobre o fato.

No que atina ao réu Roger Henrique Neris Fernandes, submetido ao 

interrogatório policial, apresentou versão com aspectos similares as 

declarações despendidas pelo réu Lukas Matheus, sendo que, de forma 

enérgica, negou os fatos. Vejamos:

“(...) QUE em horário aproximado das 16 horas da tarde do dia de ontem, 

21/09/2017, diz que policiais civis estiveram na casa habitada por si e seu 

irmão Lukas Matheus Neris de Azevedo. Que mencionados policiais 

disseram que tinham forte suspeição que utilizavam citada casa para 

incrementar e comercializar substância entorpecente, momento que eles 

solicitaram, e lhe foi outorgado autorização para procederem busca 

domiciliar na já mencionada casa. Que no interior da casa que habita, diz 

que os policiais localizaram e arrecadaram duas porções de cocaína, uma 

de maconha e vários utensílios domésticos e químicos utilizados para 

incrementar e embalar substancia entorpecente, inclusive sacolas 

plásticas, as quais também são utilizados para embalar ‘suco geladinho’, 

algumas delas com o fundo recortado, fundo este utilizado para embalar 

cocaína. Que a maconha e cocaína apreendidas na sua casa pertencem 

ao seu irmão, eram destinadas ao consumo dele. Que os utensílios ali 

arrecadados pelos policiais, ácido bórico, éter, pratos, talheres e 

sacolinhas plásticas, eram utilizadas por pessoas que somente conhece 

pelo prenome de Vinícius e o outro pelo alcunha de ‘Gordo’ para 

incrementar e embalar a cocaína em porções menores que somente eles 

vendiam. Que nega participar do comércio de substância entorpecente, 

afirmando que somente Vinícius e ‘Gordo’ utilizassem o imóvel onde 

morava para que eles ‘preparassem’ a substância entorpecente. Que seu 

irmão promovia festas para pessoas desta cidade e o interrogando 

somente ajudava no Open Bar, contudo, nega que utilizavam tais eventos 

para vender cocaína ou substância similar. Que em citadas festas, 

substância entorpecente eram comercializadas livremente, contudo, diz 

não saber declinar o nome das pessoas que vendiam droga no local. Que 

diz não saber onde Vinícius ou ‘Gordo’ moram ou possam ser 

encontrados, porém, diz que Vinícius trabalha em uma funilaria localizada 

na lateral do supermercado Monteiro estabelecido no bairro Dona Julia, 

nesta cidade (...)” (fls. 19/20)

 Na solenidade instrutória, o réu foi interrogado novamente, instante em 

que negou os fatos que lhe são imputados, afirmando que nunca precisou 

realizar a mercancia de drogas, tendo em vista que possuía emprego lícito.

No que tange ao entorpecente apreendido em sua residência, asseverou 

que pertence ao seu irmão, Lukas, assim como, esclareceu que somente 

emprestaram a residência para que Vinícius preparasse a droga que iria 

ser vendida.

Ora, vislumbra-se uma contradição significativa entre as declarações dos 

réus, visto que o acusado Lukas afirmou que o seu irmão Roger não tinha 

conhecimento de que o mesmo cedeu a residência para Vinícius realizar a 

preparação do entorpecente.

Todavia, interrogado, o acusado Roger afirmou que tinha conhecimento 

que Vinícius utilizava a sua residência para realizar a preparação da 

droga, inclusive, que aquiescia a isso.

Outrossim, o réu Roger foi indagado sobre o motivo de emprestarem o 

imóvel para que outras pessoas realizassem a preparação de droga, 

razão pela qual, esclareceu que não tinha motivo, alegando que somente 

cedeu a residência uma vez.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, notadamente os depoimentos 

prestados pelos investigadores de polícia auscultados, constato que, 

efetivamente, o delito de trafico de entorpecente, assim como, a sua 

autoria restou cristalinamente corroborada, demonstrando, de forma 

contundente que os réus Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger 

Henrique Neris Fernandes praticaram a conduta ilícita insculpida no artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido, vislumbro que as declarações proferidas pelos 

agentes policiais se encontram em consonância com os demais elementos 

probatórios, corroborando que os réus realizaram a mercancia ilícita de 

drogas.

O investigador de polícia Jorge Daniel da Silva, de forma segura e em 

harmonia com as provas angariadas durante a persecutio criminis, 

asseverou que ao receber a denúncia de tráfico de drogas proveniente do 

investigador de polícia Juliano Martins Godoy, lotado na Delegacia de 

Polícia de Defesa e Proteção a Mulher, empreendeu diligências nesta urbe 

no sentido de individualizar os agentes infratores.

Nesta toada, logrou êxito, juntamente com a equipe de policiais civis, em 

localizar a residência dos réus Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger 

Henrique Neris Fernandes, instante em que, após autorização dos 

mesmos, adentrou na residência e encontrou diversos saquinhos 

plásticos cortados e inteiros, ácido bórico, éter alcoolizado, bem como, 

substâncias aparentando ser cocaína e maconha.

Ao indagar os réus, estes argumentaram que somente emprestaram a 

residência para uma pessoa conhecida por Vinícius preparar o material 

entorpecente que iria ser destinado à venda.

Ora, interrogado em Juízo, o réu Roger Henrique afirmou que tanto ele, 

quanto o réu Lukas, cederam a residência para Vinícius preparar a droga, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 308 de 655



sendo que, em troca, Roger afirmou que não ganharia absolutamente 

nada.

Desse modo, considerando as declarações desencontradas dos réus em 

Juízo, entendo que, diante das informações precisas e pontuais dos 

investigadores de polícia, aliados à apreensão de substâncias que são 

voltadas para a preparação de entorpecente, tais como, ácido bórico, éter 

alcoolizado, saquinhos plásticos, dentre outros utensílios, o proferimento 

de édito condenatório em desfavor dos acusados, é medida que se impõe, 

diante do arcabouço probatório produzido durante a instrução probatória.

Ademais, impende salientar que os policiais civis Jorge Daniel da Silva e 

Marlon Francisco de Almeida França afirmaram, de forma categórica, que 

o entorpecente apreendido nos autos, foi encontrado no quarto dos réus, 

sendo que, ao serem indagados, se limitaram a afirmar que eram 

destinados ao uso próprio.

Outrossim, um fato incomum narrado pelo réu Roger em seu interrogatório, 

causou dúvidas neste Juízo acerca da veracidade de suas declarações, 

consistente na informação de que o mesmo trabalhava regularmente e que 

não precisaria realizar a mercancia ilícita de drogas.

Todavia, analisando detidamente os autos, constato que a abordagem 

policial na residência dos réus aconteceu na data de 21 de setembro de 

2017 (quinta-feira), em horário aproximado às 16 horas, dia este 

considerado “dia útil”, onde as pessoas, via de regra, estão trabalhando 

regulamente.

Porém, conforme exposto de forma robusta pelas testemunhas inquiridas, 

os réus encontravam em sua residência dormindo. Ademais, a Defesa 

técnica não logrou êxito em apontar, de forma indene de dúvidas, que o 

réu Roger efetivamente trabalhava, visto que, compulsando os inúmeros 

pedidos de revogação da custódia preventiva formulados em favor do réu, 

bem como, em sua resposta, constato que não foi acostado nenhuma 

declaração, cópia de carteira do trabalho, tampouco algum documento 

comprobatório de vínculo empregatício.

Ademais, considerando a apreensão de ácido bórico, éter alcoolizado, 

saquinhos plásticos cortados e inteiro, material entorpecente (cocaína e 

maconha), na residência de propriedades dos réus, convenço-me de que 

os mesmos possuíam envolvimento com a mercancia ilícita de drogas, haja 

vista que, nenhuma pessoa, em sã consciência, emprestaria a sua 

residência para uma terceira pessoa praticar o refinamento, preparação e 

embalagem de droga, sem que não tivesse efetivamente envolvimento com 

a atividade ilícita realizada.

E, digamos, apenas por suposição, que a versão dada pelos réus fosse 

verdadeira, no sentido de que apenas cederam a casa para terceira 

pessoa preparar drogas para a mercancia, tal conduta por si só já 

configuraria o tráfico, na modalidade prevista no inciso III, do § 1º do art. 

33 da Lei nº 11.343/06 (utiliza local ou bem de qualquer natureza de que 

tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou 

consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

para o tráfico ilícito de drogas).

Outrossim, registra-se de que a defesa não logrou êxito em refutar as 

declarações robustas e contundentes dos investigadores de polícia, 

sendo que, as referidas declarações encontram respaldo nos laudos de 

constatação preliminar e laudo definitivo acostados às fls. 38/42 e fls. 

280/282, respectivamente.

Na mesma baila, ao serem interrogados, os réus não apresentaram 

informações harmônicas que pudessem afastar a veracidade das 

declarações apresentadas pelos investigadores de polícia.

No que atina ao réu Lukas, limitou-se a argumentar que a droga 

apreendida era destinada ao seu uso. Já o réu Roger, afirmou que não 

precisava vender droga, pois, sempre trabalhou, contudo, a referida 

afirmação não foi corroborada nos autos através de prova a respeito.

Por oportuno, não é demais deixar consignado que os depoimentos dos 

policiais são elementos válidos como prova, quando seguros e harmônicos 

com o conjunto probatório constante dos autos, não podendo ser 

desprestigiados.

Nesse sentido, colaciona-se posicionamento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, segundo o qual os depoimentos de agentes da polícia 

responsáveis pela condução do flagrante e apreensão da droga 

constituem prova idônea quando concatenados e seguros, consoante se 

depreende da ementa abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS 

PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS 

CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 

11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como 

substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade 

dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. 

Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a 

palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua 

simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse 

em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em 

que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das 

interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de 

maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões 

consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias 

contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais 

corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o 

depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo 

a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente 

qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à 

defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não 

ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. 4. Demonstrado o 

dolo de associação de forma estável e permanente para a prática do 

tráfico ilícito de entorpecente, resultante na condenação pelo crime 

tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, resta inviável a aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º do mesmo diploma 

legal, já que, comprovada a dedicação a atividades criminosas, não há o 

preenchimento dos requisitos para o benefício. 5. O pleito de 

reconhecimento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentos 

para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade não se encontra 

prejudicado em hipótese na qual não houve o exaurimento do julgamento 

perante as instâncias ordinárias, eis que pendente a análise de embargos 

de declaração opostos pela defesa. 6. Em hipótese na qual o acórdão 

atacado mantém os fundamentos da sentença para a segregação 

cautelar, e não tendo sido juntado aos autos o édito condenatório, não é 

possível conhecer da questão. 7. O rito do habeas corpus pressupõe 

prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de 

maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de 

constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes. 8. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 

30/06/2017)

No caso em questão, conforme exposto alhures, os aludidos depoimentos 

estão em harmonia com outros elementos de convicção. Afinal, os policiais 

da ocorrência realizaram a prisão em flagrante dos réus e apreensão das 

drogas e demais substâncias voltadas à preparação do entorpecente, tais 

como, ácido bórico, éter alcoolizado e saquinhos plásticos, demonstrando, 

portanto que a droga apreendida era destinada a venda, assim como, de 

que a residência dos acusados era utilizada como “laboratório”, diante dos 

inúmeros utensílios apreendidos.

Por outro lado, vislumbro que a defesa técnica postulou pela 

desclassificação da conduta perpetrada pelos réus para a infração 

tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, todavia, tal pleito não restou 

corroborado nos autos através de nenhum elemento probatório, bem 

como, conforme entendimento sedimentado no Sodalício Mato-Grossense, 

eventual condição de usuário de droga não afasta a condenação pelo 

delito de tráfico de entorpecente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E 

RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – 

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À 

PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PELO APELANTE – 

2. REDUÇÃO DA PENA BASILAR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO – 

AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA 

DE MANEIRA INIDÔNEA, CONTUDO MANTIDA A AFERIÇÃO 

DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS CONJUGADA COM O 

ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – SANÇÃO READEQUADA, PORÉM PARA 
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QUANTITATIVO UM POUCO SUPERIOR AO MENOR ÍNDICE LEGAL – 3. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É imperiosa a manutenção da 

condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes 

de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em 

consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, 

bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases 

da persecução penal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de 

substância estupefaciente deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a 

caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação 

para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta 

acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação 

inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se 

destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação não 

ocorrida na espécie. 2. A pena inicial fixada em parte com alicerce em 

fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se, por 

conseguinte, a reforma do decisum condenatório, com base no princípio 

da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por ele. 3. 

Apelo parcialmente provido. (TJMT, Ap 99815/2017, DES. LUIZ FERREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018)”

Percebe-se, então, que os elementos de prova são firmes e exaustivos a 

demonstrar a prática de ato de comércio de entorpecentes.

 Dessa feita, o conjunto probatório produzido nos autos é conclusivo no 

sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No mais, hei por bem analisar se é caso de aplicação do disposto no 

parágrafo 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, que prescreve:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão 

ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa.”

Pois bem.

Analisando detidamente as certidões de antecedentes criminais dos réus 

Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes, 

acostadas às fls. 329/330, constato que os mesmos tecnicamente são 

primários e portadores de bons antecedentes, visto que não ostentam 

sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, demonstrando, 

outrossim, que não se dedicam, de forma reiterada, a atividades 

criminosas.

Com efeito, nada indica que eles integrem organização criminosa, portanto, 

perfeitamente aplicável à figura do tráfico privilegiado (veja-se que não foi 

colhido nenhum elemento que comprovasse que os réus estivessem 

traficando há muito tempo, fazendo disso seu meio exclusivo de vida), 

salientando-se, ademais, que é dever do órgão acusador trazer essa 

prova.

Confira-se, a propósito, a brilhante interpretação jurídica do 

Desembargador Alberto Ferreira de Souza do Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, sobre o instituto do tráfico privilegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

INTERESTADUAL – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A 

DOSIMETRIA PENAL – COLIMADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – 

DESCABIMENTO – EXASPERAÇÃO QUE ENCONTRA LASTRO NA 

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE 04,06KG DE 

COCAÍNA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 

11.343/06 – VIABILIDADE – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES À APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – 

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE QUE NÃO REPRESENTA 

A INSERÇÃO DA AGENTE NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

PECULIARIDADES AFERIDAS IN CONCRETO A AFASTAR A CONCLUSÃO 

DE DEVOÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRECEDENTES DO STF – DE OFÍCIO 

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE 

RELATIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação da pena-base 

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, 

afigurando-se idônea a exasperação que considera a natureza e a 

quantidade do entorpecente, vetores insculpidos no art. 42 da Lei nº 

11.343/06 a preponderarem sobre aquel’outros do art. 59 do Código Penal, 

ante a apreensão de mais de quatro quilogramas de cocaína. 2. Em 

atenção ao novel entendimento esposado pela Corte Suprema, tem-se por 

inviável concluir pela inserção do agente no âmbito da narcotraficância 

organizada, sic et simpliciter, em razão de sua condição de transportador 

da peste [“mula” ou “aviãozinho”], quando ausente elementos outros a 

certificar a existência do vínculo e a devoção do acusado a atividades 

ilícitas, impondo-se, em casos que tais, a aplicação do benefício insculpido 

no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em ordem a referenciar o princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI da 

Lei Maior. 3. Restando certificado que a ré, ao tempo do fato, contava com 

menos de 21 (vinte e um) anos de idade, imperiosa é a aplicação da 

atenuante referente a menoridade relativa, a teor do art. 65, I, do Código 

Penal. 4. Ainda que de ofício, de rigor a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito quando preenchidos os requisitos legais 

[art. 44 do CP]. (Ap 61471/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

01/08/2017)”

 Ante ao acima exposto, em que pese a negativa de autoria despendida 

pelos réus Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris 

Fernandes nos momentos em que foram interrogados, urge reconhecer a 

existência de fatos que convergem para a caracterização do delito 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (art. 35 

da Lei nº 11.343/06)

De outra sorte, quanto à imputação do crime de associação para o tráfico 

ilícito de entorpecentes aos réus, perscrutando os autos, averigua-se que 

não merece acolhimento.

De início, cumpre registrar que tal delito encontra-se tipificado no art. 35 da 

Lei n. 11.343/06, que assim dispõe:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”.

Com efeito, consigna-se que “a característica de uma associação para o 

tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro 

transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor, sendo 

imprescindível a estabilidade, bem como a partilha dos lucros.”

 Em outras palavras, para a configuração do crime de associação para o 

tráfico de drogas, é necessário haver o animus associativo e a 

contribuição mútua entre os agentes, com a finalidade especial de praticar 

o crime de tráfico de entorpecentes, o que não se vislumbra, de forma 

robusta, no presente caso.

Afinal, restou evidenciado nos autos que a relação entre os réus não era 

associativa, mas sim meramente “comercial”, não se extraindo da prova 

extrajudicial e oral colhida o ânimo associativo duradouro, ou seja, a 

estabilidade/permanência do suposto vínculo, tampouco permite aferir a 

existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a repartição dos lucros.

Nesse prumo, não se pode concluir que os dois acusados atuavam 

permanentemente de forma associada para o cometimento do delito de 

tráfico de drogas.

Exala daí que não ficou retratada nos autos a associação entre os réus, 

na forma exposta no art. 35 da Lei nº 11.343/06, restando registrado 

apenas o conhecimento e a concorrência dos réus no ilícito, muito pelo 

vínculo familiar (por serem irmãos), o que não deixa de configurar o crime 

descrito no art. 33 da aludida lei, porém, não é o bastante para a 

subsunção ao outro tipo penal, pelo menos não se produziu prova judicial 

de forma contundente a esse respeito.

No ponto, “a caracterização da traficância em conjunto entre os 

acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com 

divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas” (TJ-MT, Ap 

nº 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

 Diante disso, impõe-se a absolvição dos réus Lukas Matheus Neris de 

Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes pelo crime de associação 

para o tráfico, por insuficiência de provas sobre a estabilidade do vínculo, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

imperando-se, no caso in concreto, o princípio in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 e o faço para CONDENAR os 

réus Lukas Matheus Neris de Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes, 

ambos qualificados nos autos, apenas nas penas do artigo 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006.

 Pelos mesmos motivos, ABSOLVO os réus Lukas Matheus Neris de 
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Azevedo e Roger Henrique Neris Fernandes da imputação do crime do art. 

35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus, individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU LUKAS MATHEUS NERIS DE AZEVEDO

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais acostada às fls. 329.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências, a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, 

considerando as distintas naturezas da droga apreendida, quais sejam: 

“maconha” e “cocaína”, aferidas em 2,4120g e 2,4648g, respectivamente, 

vislumbro a necessidade de uma sanção mais gravosa. No ponto, 

Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a natureza e quantidade da 

substância (entendendo-se o material utilizado no preparo da droga) ou do 

produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das 

circunstâncias e das consequências do crime, elementos também 

constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e a diversidade 

da droga aprendida (2,4648g de cocaína e 2,4120g de maconha), aliados 

as substâncias apreendidas (ácido bórico e éter alcoolizado), entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal, razão pela 

qual, FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há agravantes. Todavia, de 

ofício, RECONHEÇO a atenuante da menoridade relativa, insculpida no 

artigo 65, inciso I, do CP, conforme cópias dos documentos de fls. 64 e 

105, razão porque DIMINUO a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias multa, considerando o que preceitua a súmula 231, 

do Superior Tribunal de Justiça.

 Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 

que há necessidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006 lhe são apenas 

parcialmente favoráveis, entendo que proceder à diminuição da pena em 

apenas 1/6 seria por demais prejudicial ao réu, ao passo que proceder à 

redução em 2/3 seria por demais benéfico. Assim, entendo por bem 

DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a mesma em metade (1/2) – 

considerando as distintas naturezas e a quantidade da droga, alcançando 

um sub-total de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e 250 

(duzentos e cinquenta) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de aumento da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Lukas Matheus Neris de Azevedo em DOIS (02) 

ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e 250 (duzentos e cinquenta) 

DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário 

mínimo vigente à data do fato (21/09/2017), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, c do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

Considerando que, com relação ao réu Lukas Matheus Neris de Azevedo 

foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com 

substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, CONCEDO ao 

mesmo o direito de RECORRER EM LIBERADE.

DO RÉU ROGER HENRIQUE NERIS FERNANDES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais acostada às fls. 330.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências, a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, 

considerando as distintas naturezas da droga apreendida, quais sejam: 

“maconha” e “cocaína”, aferidas em 2,4120g e 2,4648g, respectivamente, 

vislumbro a necessidade de uma sanção mais gravosa. No ponto, 

Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a natureza e quantidade da 

substância (entendendo-se o material utilizado no preparo da droga) ou do 

produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das 

circunstâncias e das consequências do crime, elementos também 

constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e a diversidade 

da droga aprendida (2,4648g de cocaína e 2,4120g de maconha), aliados 

as substâncias apreendidas (ácido bórico e éter alcoolizado), entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal, razão pela 

qual, FIXO-A, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes, tampouco, atenuantes, razão porque, MANTENHO a pena 

outrora imposta, qual seja, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, conforme acima exposto, verifico 
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que há necessidade de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

 Assim, ponderando que as circunstâncias judiciais, bem como as 

preponderantes previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006 lhe são apenas 

parcialmente favoráveis, entendo que proceder à diminuição da pena em 

apenas 1/6 seria por demais prejudicial ao réu, ao passo que proceder à 

redução em 2/3 seria por demais benéfico. Assim, entendo por bem 

DIMINUIR, nesta fase do cálculo da pena, a mesma em metade (1/2) – 

considerando as distintas naturezas e a quantidade da droga, alcançando 

um sub-total de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão e 292 

(duzentos e noventa e dois) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de aumento da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Roger Henrique Neris Fernandes em DOIS (02) 

ANOS E ONZE (11) MESES DE RECLUSÃO e 292 (duzentos e noventa e 

dois) DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário 

mínimo vigente à data do fato (21/09/2017), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos do 

artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, c do CP.

 Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

pela qual, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

Vale dizer que, mesmo para o crime de tráfico, é possível a substituição 

levada a efeito, conforme julgou o STF:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena 

(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência 

de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da 

pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. 

Precedentes. Ordem concedida. 1. A mera reiteração dos requisitos legais 

não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de 

redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Reduz-se a 

pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - 

que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, 

onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro 

(194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de 

expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida 

integralmente a reprimenda corporal imposta. 3. A jurisprudência desta 

Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. 4. Ordem concedida”. 

(negritou-se)

Considerando que com relação ao réu Roger Henrique Neris Fernandes foi 

aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com 

substituição por pena pecuniária e restritiva de direitos, CONCEDO ao 

mesmo o direito de RECORRER EM LIBERADE, assim como, tendo em vista 

que os motivos ensejadores da restrição da liberdade do réu inexistem, 

REVOGO a custódia preventiva outrora decretada, EXPEDINDO-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, se por outro motivo 

não estiver preso.

Oportunamente, ENCAMINHE-SE a droga apreendida para destruição, 

inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do 

artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, tendo em vista que os réus não lograram êxito em 

comprovar a procedência lícita durante a instrução probatória, 

DESTRUAM-SE as substâncias e objetos apreendidos às fls. 36, quais 

sejam, inúmeras embalagens plásticas intactas e com o fundo cortado, um 

frasco contendo éter alcoolizado, comprimido de cor azul, um ingresso 

feminino referente à festa denominada “White Party”, bem como os demais 

utensílios domésticos.

Com relação aos demais bens apreendidos, constantes do documento de 

fls. 36, quais sejam, 01 (uma) câmera digital da marca Nikon e 01 (um) 

aparelho de telefonia móvel Moto G4, deverão os réus condenados 

comprovar a licitudes dos produtos, para fins de restituição, no prazo de 

10 (dez) dias, consignando-se que se não houver a comprovação da 

propriedade lícita dos mesmos, desde já, FICA DECRETADA A PERDA de 

tais produtos em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 

11.343/2006 e artigo 91, II, do Código Penal, devendo a Secretaria de Vara 

OFICIAR o necessário, na forma do § 4º do sobredito artigo 63.

 Custas pelos acusados condenados.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Também após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA, com relação aos réus.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

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

 Tangará da Serra, 08 de fevereiro 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: 1000244-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA REGINA DE SOUZA SILVA (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 04/04/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 04/04/2018, às 16H15IN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 
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designada para o dia 04/04/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AMANTINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ELER TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE REZENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE REIS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 05/04/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ELER TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 05/04/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que figura no 

comprovante de endereço juntado no Id 11342806, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a Tempestividade do Recurso Inominado. Intimo a parte Autora, 

por meio de seu procurador, para querendo Contrarrazoar no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-80.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SILVA LINCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS. Em miúdos, a ré opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. 

sentença (cf. ID n. 9097163), alegando a existência de omissão na análise 

do pedido contraposto por ela realizado. Embora intimada, a autora não 

apresentou manifestação aos termos do petitório supramencionado (cf. ID 

n. 10215896). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o 

cabimento dos embargos de declaração, 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. Da análise do processado, verifico que 

assiste parcial razão a embargante, uma vez que o pedido contraposto 

não foi analisado na r. sentença. Entretanto, após detida análise dos 

autos, não há como acolhê-lo. Primeiro porque não há prova da suposta 

inscrição indevida da ré no cadastro de inadimplentes (prova de sua 

alçada, na forma do art. 373, I do CPC), segundo porque a mera cobrança 

indevida possui natureza de mero aborrecimento, conforme entende o 

Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 283 DO STF. 

RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ.1. Quando os fundamentos da 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial não são suficientes por 

si sós para a manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, 

por viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o 

óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula 

n. 283/STF.2. Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não 

gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. 3. Nos casos em que o Tribunal de origem, com base 

nas provas dos autos, conclui pela inexistência de dano moral, não cabe 

ao STJ revisar tal entendimento em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 680.941/SP, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 29/03/2016) Neste diapasão, imperioso se mostra o 

reconhecimento da improcedência do pedido contraposto realizado pela 

ré. Desse modo, retifico o dispositivo da sentença que passará a ter a 

seguinte redação: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação. 

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. De igual modo, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto realizado, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se. Sem custas, nos termos 

dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. No mais, ficam mantidas as demais 

determinações contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro 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, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010289-82.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA FLORENTIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

 

Intimo a Exequente, por meio de seu procurador para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO WAGNER ZAGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

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 
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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 11605078. 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, 6 de fevereiro de 2018. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001577-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SERRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001577-82.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: ADELSON SERRA DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca da 

decisão ID 10471777 e Laudo Pericial ID 11705242. Lucas do Rio Verde - 

MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002578-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOAO ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002578-39.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 21.121,00 

REQUERENTE: NILTON JOAO ANDERLE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do Laudo 

Pericial ID anterior. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000732-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA MATIELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000732-50.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

ADAIR DA SILVA MATIELLO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 

11107519. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002717-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZI ANTONIO DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002717-88.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 13.200,00 AUTOR: IZI 

ANTONIO DIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 

11108077. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001680-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE SOLIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001680-89.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

SERGIO JOSE SOLIGO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 11707614. 

Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY FRANCA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002826-05.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 56.800,00 AUTOR: 

CLAUDINEY FRANCA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca do Laudo 

Pericial ID 11707938. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003705-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DOMBROWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003705-12.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 55.800,00 AUTOR: 

OTAVIO DOMBROWSKI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 11302380. 

Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000807-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000807-89.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.000,00 

REQUERENTE: MILTON ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 

11132460. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002719-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ELIANE BRITES DA SILVA (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 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002719-24.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 33.732,00 AUTOR: 

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA, ELIANE BRITES DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação do advogado 

acerca do Laudo Pericial ID 11302220. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de 

fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TEREZINHA MASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000356-64.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 15.912,00 AUTOR: 

CLARICE TEREZINHA MASSI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca do Laudo Pericial ID 

11710977. Lucas do Rio Verde - MT, 8 de fevereiro de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004221-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004221-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, BRF S.A., LM TRANSPORTES 

INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

Cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

Decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada por Andréia Alves 

Rodrigues dos Santos em face de Sebastião Ferreira da Silva, BRF S.A e 

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.S (LM FROTAS). 

Pleiteia a autora, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de fazer 

em virtude de custos e garantia para realização da cirurgia que a autora 

necessita realizar, a assistência na forma de pensão não inferior a R$ 

2.000,00 (dois mil reais) ou um profissional capacidade para cuidados 

diários da autora, um profissional capacitado para afazeres domésticos ou 

uma pensão não inferior a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), os 

materiais e medicamentos que se fizerem necessário. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Sabe-se que a responsabilidade civil de 

uma empresa é a obrigação que ela tem de reparar os danos corporais, 

materiais ou imateriais que podem ser causados a um terceiro, pelos bens 

ou pelas pessoas que dependem dela, durante a sua intervenção. 

Entretanto, é necessário haver vínculos comprovados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, por não vislumbrar 

nenhum tipo de vínculo com a 3ª requerida, nessa fase, tenho que a 

eventual divisão/assunção/exclusão da responsabilidade será avaliada 

oportunamente, após a contestação (até o momento não é possível 

visualizar, com clareza, a responsabilidade dos demais requeridos). 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

tenho que a mesma encontra parcial guarida. Conforme se extrai do artigo 

300 do 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. Com relação ao perigo de dano (periculum in mora), resta evidente 

que o dano que a requerente sofreu esta relacionado à sua saúde, visto 

haver a necessidade de procedimento cirúrgico, além de estar 

demonstrado que a autora trabalhava e ajudava nas necessidades do lar, 

gerando um abalo financeiro na vida de seus dependentes, de modo que 

estes passem a enfrentar dificuldades muito maiores para honrar as 

necessidades mais básicas. Quanto à probabilidade do direito (fumus 

bonis iuris), o fato é que, embora o feito se encontre em juízo de cognição 

sumária, é possível divisar que existem elementos que indicam a 

ocorrência de nexo causal entre a conduta do motorista da empresa 

requerida e o evento que ocasionou as lesões e fraturas a autora (boletim 

de ocorrência e fotos). Embora o boletim de ocorrência goze de 

presunção iuris tantum de veracidade, só poderia ter seu conteúdo 

desconsiderado se os demandados efetivamente provassem que existe 

afirmação errônea em seu conteúdo (art. 405 do CPC). Ademais, não se 

pode negar, que é plenamente possível o deferimento de antecipação de 

tutela, quando, em juízo de mera verossimilhança, não se verifica nenhuma 

excludente da responsabilidade objetiva do eventual causador do 

acidente. De toda sorte, a constatação da culpa, e até mesmo a 

modalidade de responsabilidade pelo acidente (se objetiva ou subjetiva) 

será analisada por ocasião da sentença. Assim, em sede de cognição 

sumária, havendo indícios de nexo causal entre o ato praticado pelo 

motorista do veículo, que ao tentar cruzar a avenida, não conseguiu 

visualizar a motocicleta da autora vindo a colidir-se, prudente se mostra a 

antecipação de tutela a fim de que é notória a necessidade da realização 

do procedimento cirúrgico indicado. Com relação ao valor, entendo que 

com a demonstração trazida aos autos, neste juízo provisório de 

conhecimento dos fatos, que a autora, de fato auferia remuneração 

alegada na inicial fora devidamente comprovada. Desta forma, DEFIRO 

parcialmente o pedido de liminar pleiteado, tão somente quanto aos 

pedidos para fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

requerida BRF S.A custeie a cirurgia que a requerente necessita, bem 

como o fornecimento de qualquer medicamento ou tratamento posterior 

(EFETUANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO ESTABELECIMENTO DE 

SAÚDE QUE EFETUAR O PROCEDIMENTO) e pague mensalmente o valor 

de R$ 2.500,00 para que a Autora contrate pessoa para lhe auxiliar (o que 

inclui as tarefas domésticas) ou contrate pessoa diretamente para tal 

função (que inclui deixar os filhos da autora na escola, auxiliar a autora e 

executar as tarefas domésticas), até que a mesma esteja completamente 

restabelecida, sob pena de multa diária de R$ 5mil. DA CITAÇÃO Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 26/02/2018, às 

09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. Intime-se as partes requeridas com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-as quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer acompanhadas por 
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seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 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). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004221-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004221-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, BRF S.A., LM TRANSPORTES 

INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

Cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

Decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada por Andréia Alves 

Rodrigues dos Santos em face de Sebastião Ferreira da Silva, BRF S.A e 

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.S (LM FROTAS). 

Pleiteia a autora, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de fazer 

em virtude de custos e garantia para realização da cirurgia que a autora 

necessita realizar, a assistência na forma de pensão não inferior a R$ 

2.000,00 (dois mil reais) ou um profissional capacidade para cuidados 

diários da autora, um profissional capacitado para afazeres domésticos ou 

uma pensão não inferior a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), os 

materiais e medicamentos que se fizerem necessário. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Sabe-se que a responsabilidade civil de 

uma empresa é a obrigação que ela tem de reparar os danos corporais, 

materiais ou imateriais que podem ser causados a um terceiro, pelos bens 

ou pelas pessoas que dependem dela, durante a sua intervenção. 

Entretanto, é necessário haver vínculos comprovados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, por não vislumbrar 

nenhum tipo de vínculo com a 3ª requerida, nessa fase, tenho que a 

eventual divisão/assunção/exclusão da responsabilidade será avaliada 

oportunamente, após a contestação (até o momento não é possível 

visualizar, com clareza, a responsabilidade dos demais requeridos). 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

tenho que a mesma encontra parcial guarida. Conforme se extrai do artigo 

300 do 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. Com relação ao perigo de dano (periculum in mora), resta evidente 

que o dano que a requerente sofreu esta relacionado à sua saúde, visto 

haver a necessidade de procedimento cirúrgico, além de estar 

demonstrado que a autora trabalhava e ajudava nas necessidades do lar, 

gerando um abalo financeiro na vida de seus dependentes, de modo que 

estes passem a enfrentar dificuldades muito maiores para honrar as 

necessidades mais básicas. Quanto à probabilidade do direito (fumus 

bonis iuris), o fato é que, embora o feito se encontre em juízo de cognição 

sumária, é possível divisar que existem elementos que indicam a 

ocorrência de nexo causal entre a conduta do motorista da empresa 

requerida e o evento que ocasionou as lesões e fraturas a autora (boletim 

de ocorrência e fotos). Embora o boletim de ocorrência goze de 

presunção iuris tantum de veracidade, só poderia ter seu conteúdo 

desconsiderado se os demandados efetivamente provassem que existe 

afirmação errônea em seu conteúdo (art. 405 do CPC). Ademais, não se 

pode negar, que é plenamente possível o deferimento de antecipação de 

tutela, quando, em juízo de mera verossimilhança, não se verifica nenhuma 

excludente da responsabilidade objetiva do eventual causador do 

acidente. De toda sorte, a constatação da culpa, e até mesmo a 

modalidade de responsabilidade pelo acidente (se objetiva ou subjetiva) 

será analisada por ocasião da sentença. Assim, em sede de cognição 

sumária, havendo indícios de nexo causal entre o ato praticado pelo 

motorista do veículo, que ao tentar cruzar a avenida, não conseguiu 

visualizar a motocicleta da autora vindo a colidir-se, prudente se mostra a 

antecipação de tutela a fim de que é notória a necessidade da realização 

do procedimento cirúrgico indicado. Com relação ao valor, entendo que 

com a demonstração trazida aos autos, neste juízo provisório de 

conhecimento dos fatos, que a autora, de fato auferia remuneração 

alegada na inicial fora devidamente comprovada. Desta forma, DEFIRO 

parcialmente o pedido de liminar pleiteado, tão somente quanto aos 

pedidos para fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

requerida BRF S.A custeie a cirurgia que a requerente necessita, bem 

como o fornecimento de qualquer medicamento ou tratamento posterior 

(EFETUANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO ESTABELECIMENTO DE 

SAÚDE QUE EFETUAR O PROCEDIMENTO) e pague mensalmente o valor 

de R$ 2.500,00 para que a Autora contrate pessoa para lhe auxiliar (o que 

inclui as tarefas domésticas) ou contrate pessoa diretamente para tal 

função (que inclui deixar os filhos da autora na escola, auxiliar a autora e 

executar as tarefas domésticas), até que a mesma esteja completamente 

restabelecida, sob pena de multa diária de R$ 5mil. DA CITAÇÃO Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 26/02/2018, às 

09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. Intime-se as partes requeridas com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-as quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 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). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004221-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)
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LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004221-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, BRF S.A., LM TRANSPORTES 

INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

Cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos 

Decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada por Andréia Alves 

Rodrigues dos Santos em face de Sebastião Ferreira da Silva, BRF S.A e 

LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.S (LM FROTAS). 

Pleiteia a autora, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de fazer 

em virtude de custos e garantia para realização da cirurgia que a autora 

necessita realizar, a assistência na forma de pensão não inferior a R$ 

2.000,00 (dois mil reais) ou um profissional capacidade para cuidados 

diários da autora, um profissional capacitado para afazeres domésticos ou 

uma pensão não inferior a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), os 

materiais e medicamentos que se fizerem necessário. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Sabe-se que a responsabilidade civil de 

uma empresa é a obrigação que ela tem de reparar os danos corporais, 

materiais ou imateriais que podem ser causados a um terceiro, pelos bens 

ou pelas pessoas que dependem dela, durante a sua intervenção. 

Entretanto, é necessário haver vínculos comprovados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, por não vislumbrar 

nenhum tipo de vínculo com a 3ª requerida, nessa fase, tenho que a 

eventual divisão/assunção/exclusão da responsabilidade será avaliada 

oportunamente, após a contestação (até o momento não é possível 

visualizar, com clareza, a responsabilidade dos demais requeridos). 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, 

tenho que a mesma encontra parcial guarida. Conforme se extrai do artigo 

300 do 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. Com relação ao perigo de dano (periculum in mora), resta evidente 

que o dano que a requerente sofreu esta relacionado à sua saúde, visto 

haver a necessidade de procedimento cirúrgico, além de estar 

demonstrado que a autora trabalhava e ajudava nas necessidades do lar, 

gerando um abalo financeiro na vida de seus dependentes, de modo que 

estes passem a enfrentar dificuldades muito maiores para honrar as 

necessidades mais básicas. Quanto à probabilidade do direito (fumus 

bonis iuris), o fato é que, embora o feito se encontre em juízo de cognição 

sumária, é possível divisar que existem elementos que indicam a 

ocorrência de nexo causal entre a conduta do motorista da empresa 

requerida e o evento que ocasionou as lesões e fraturas a autora (boletim 

de ocorrência e fotos). Embora o boletim de ocorrência goze de 

presunção iuris tantum de veracidade, só poderia ter seu conteúdo 

desconsiderado se os demandados efetivamente provassem que existe 

afirmação errônea em seu conteúdo (art. 405 do CPC). Ademais, não se 

pode negar, que é plenamente possível o deferimento de antecipação de 

tutela, quando, em juízo de mera verossimilhança, não se verifica nenhuma 

excludente da responsabilidade objetiva do eventual causador do 

acidente. De toda sorte, a constatação da culpa, e até mesmo a 

modalidade de responsabilidade pelo acidente (se objetiva ou subjetiva) 

será analisada por ocasião da sentença. Assim, em sede de cognição 

sumária, havendo indícios de nexo causal entre o ato praticado pelo 

motorista do veículo, que ao tentar cruzar a avenida, não conseguiu 

visualizar a motocicleta da autora vindo a colidir-se, prudente se mostra a 

antecipação de tutela a fim de que é notória a necessidade da realização 

do procedimento cirúrgico indicado. Com relação ao valor, entendo que 

com a demonstração trazida aos autos, neste juízo provisório de 

conhecimento dos fatos, que a autora, de fato auferia remuneração 

alegada na inicial fora devidamente comprovada. Desta forma, DEFIRO 

parcialmente o pedido de liminar pleiteado, tão somente quanto aos 

pedidos para fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

requerida BRF S.A custeie a cirurgia que a requerente necessita, bem 

como o fornecimento de qualquer medicamento ou tratamento posterior 

(EFETUANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO ESTABELECIMENTO DE 

SAÚDE QUE EFETUAR O PROCEDIMENTO) e pague mensalmente o valor 

de R$ 2.500,00 para que a Autora contrate pessoa para lhe auxiliar (o que 

inclui as tarefas domésticas) ou contrate pessoa diretamente para tal 

função (que inclui deixar os filhos da autora na escola, auxiliar a autora e 

executar as tarefas domésticas), até que a mesma esteja completamente 

restabelecida, sob pena de multa diária de R$ 5mil. DA CITAÇÃO Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 26/02/2018, às 

09h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. Intime-se as partes requeridas com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-as quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 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). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 3214-56.2015.811.0045

 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: VALDEVINO MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA, 

JAIME LUIS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:13.753/MT, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé que, a certidão emitida em 03/02/18, disponibilizado no 

DJE nº 10196, de 08/02/2018 e publicado no dia 09/02/2018, foi emitida 

erroneamente. Dessa forma, torno sem efeito a certidão expedida.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDONI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000344-16.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: VALDONI MARQUES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. 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. 3. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 5. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2018, às 14:00 

horas. 6. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05 de 

Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004513-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELDITE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004513-80.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELDITE PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. A parte autora, acima identificada, 

ingressou com a presente “ação ordinária para reparação de dano 

material e moral, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela 

antecipada” em desfavor da parte requerida acima identificada, aduzindo, 

em síntese, que em 2013 adquiriu de Rosineide Pereira dos Reis Flor, a 

título oneroso, o lote 12, da quadra 178, do loteamento urbano n. 0220, 

Bairro Veneza, com área de 250m², esta, por sua vez, adquiriu o referido 

lote da parte requerida; que edificou no lote um imóvel residencial, 

atualmente com 188m², avaliado em R$ 268.925,50 (duzentos e sessenta 

e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); que nos 

últimos anos passou a observar a presença de diversos parasitas em seu 

quintal (mosquitos, ratos etc), bem como verter do solo água suja com mau 

cheiro (chorume), além de rachaduras no imóvel com risco de 

desabamento; que ao buscar solução para o problema, tomou 

conhecimento de que esta residindo sobre um antigo lixão da cidade e que 

os vizinhos encontram-se em situação similar; que é eminente o risco de 

desabamento do imóvel, além de riscos à saúde. Pede, em sede de tutela 

antecipada, o imediato deslocamento da requerente para um local seguro e 

bem localizado e, ainda, efetuada a constatação por um Oficial de Justiça 

ou a produção antecipada de prova pericial. 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 em 

análise, em que pese a seriedade das alegações da parte autora, em juízo 

de cognição sumária, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente 

evidenciada nos documentos acostados ao pedido inicial. É que o 

documento carreado ao feito (parecer técnico de avaliação mercadológica 

– id. 10627650), aponta no item 4.1 que “para os efeitos de avaliação, o 

imóvel foi considerado livre de penhoras, arrestos, hipotecas, inquilinos, 

contaminação do solo ou ônus de qualquer natureza”...que o imóvel possui 

“padrão de acabamento normal” (p. 5)... que o imóvel está inserido em 

região de alta valorização (p. 8) e, ainda, que o imóvel pode ser 

considerado benfeitoria nova (item 7.2 – p. 9). Nessa toada, não restou 

demonstrado, ainda que minimamente, o alegado perigo de dano, seja o 

comprometimento estrutural da residência, seja o risco à saúde. De outro 

lado, não havendo o enquadramento nas hipóteses do artigo 381 do CPC, 

as provas devem ser produzidas após concluída a fase postulatória e a 

ordinatória, não havendo premência para antecipação. 3. Ante o exposto, 

ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar de imediato 

deslocamento da parte autora, bem como o pedido de produção 

antecipada de prova. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

17/04/2018, às 10:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 5. 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). 6. 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. 7. 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). 8. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora, na 

forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 6 de fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003608-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS E PISSANTI JUNIOR LTDA - ME (REQUERIDO)

FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003608-75.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: EVANDRO ROBERTO CORTEZIA REQUERIDO: ASSIS E 

PISSANTI JUNIOR LTDA - ME, FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL S/C LTDA Vistos. 1. Observando os prazos fixados no 

artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para 

o dia 17/04/2018, às 10:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum 

dessa Comarca. 2. 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). 3. 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. 4. 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). 5. Expeça-se o necessário. 6. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 
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Rio Verde, 06 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO LAUDO PERICIAL APORTADO 

AO FEITO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90389 Nr: 4287-34.2013.811.0045

 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: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASIR BADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102083 Nr: 22724-89.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DA PRAINHA BEIRA MAR, VALDIR 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:MG/123970, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81296 Nr: 493-39.2012.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE LIMA BARRA - 

OAB:MT/13.512-A

 Vistos.

1. Tendo em vista a inercia da parte interessada, determino a suspensão 

do feito, pelo prazo máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do 

CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 22527-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a 

resolução do mérito com supedâneo no art. 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, e como consequência DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva.4. Custas pelo requerente (impugnante). Sem condenação em 

honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108371 Nr: 3037-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ARCANJO LEITE XAVIER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que no prazo legal apresente impugnação 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 122044 Nr: 1623-25.2016.811.0045

 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: EDMR, CLAUDIO RISSARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:41134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - 

A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fls. 386/387, no 

prazo de 10 dias.

2. Nada sendo requerido, arquive-se.

 3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 611-93.2004.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 355, II, 334 e 344, todos do 

Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o réu no pagamento ao autor da importância 

de R$. R$ 4.324,63 (Quatro mil e Trezentos e Vinte e quatro Reais e 

Sessenta e Três centavos.), acrescida de correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação, e juros moratórios a contar da citação. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 
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norteia, fica o réu condenado no pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia que, nos moldes do artigo 82, § 2º 

do NCPC e, considerando-se o tempo exigido para a prestação do serviço 

pelo advogado da parte autora, fixo em quinze por cento (15%) sobre o 

montante da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89289 Nr: 3175-30.2013.811.0045

 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: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89312 Nr: 3196-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA, CELMAR 

EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:MT-3.581-A, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, TAÍSSA 

MAFFESSONI - OAB:18436/O

 3. ANTE O EXPOSTO, diante da carência da ação decorrente da falta de 

interesse processual, julgo extinto o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.3.1. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fica a parte autora condenada no pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia que, nos 

moldes do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil, fixo em 10% 

do valor atualizado da causa (indicado à f. 112). 3.2. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 3.3. Transitado em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 3581-51.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o requerido, apesar de devidamente citado, não 

apresentou embargos à ação monitória, nem efetuou o pagamento, tem-se 

por constituído o título executivo judicial, independente de qualquer 

formalidade. Procedam-se às retificações necessárias.

2. Por se tratar de título executivo judicial que se pretende o pagamento de 

quantia certa, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, acostar 

ao feito demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, 

atentando-se para exigências do artigo 524 do CPC.

3. Cumprido o item retro, intime-se o executado para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios 

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

satisfação do débito.

 4. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

5.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

5.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

6. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

7. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

8. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 6419-64.2013.811.0045

 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: RGB, MCPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se nos autos acerca das 

informações de fls. 121/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103192 Nr: 362-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLLEN SANTANA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação dos doutos advogados da parte autora, para que 

manifestem-se acerca da correspondência devolvida às fls. 64 (frente e 

verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107810 Nr: 2734-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTERMEDIUM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPAGRO LTDA, NELSON PELLE JUNIOR, 

LEANDRO STEVES WESTPHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROAS DA SILVA - 

OAB:98.981/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO JASINKI JUNIOR - 

OAB:27304/PR, LAERDIO PAVESI ESTEVES - OAB:15.345/PR

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que as partes noticiaram o adimplemento integral da 

avença (f.168 e 169), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários, como já registrado, nos termos do acordo.
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 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 8842-26.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENICE RODIGUES DE SOUZA

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

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal 

apresente manifestação sobre o laudo de fls. 98/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105727 Nr: 1654-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ THUMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos acerca da correspondência devolvida às fls 98 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 8164-11.2015.811.0045

 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: ALDAIR ANTONIO BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA INES CEOLIN, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora, para que providenciem 

o solicitado na cota ministerial de fls. 119:"junte aos autos plano de 

partilha, art 647 do CPC".

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLI FRITSCH (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FREITAS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

 

Nos termos do artigo 1.221 da CNGC/CGJ-MT e dos artigos 350 e 351 do 

CPC/15, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY DOS SANTOS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (RÉU)

 

Nos termos do artigo 1.221 da CNGC/CGJ-MT e dos artigos 350 e 351 do 

CPC/15, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 2657-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FARIAS MIRANDA, ARNO ROQUE 

SCHWEIG, PAULO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, bem como INTIMO para que providencie o pagamento de 

uma diligência urbana (Centro) mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32352 Nr: 2200-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GOIS LTDA - ME, GILMAR 

FERNANDES DE GOIS, IVANI ALEIXO RODRIGUES DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 2697-22.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63.524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 
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diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102199 Nr: 22652-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRE DIESEL, MICHELENE RUFINO 

AMALIO ARAUJO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 1377-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIEGO KIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108867 Nr: 3302-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECANICA COOPERDIESEL 

LTDA, JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21041 Nr: 2326-05.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.BEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M.BEZ, CNPJ: 01796340000133. 

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$ 451,38 (Quatrocentos e cinquenta e um reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 10 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 29 de janeiro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23293 Nr: 1110-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA AGOSTINHO CAMPOS, CLEUZENI 

PINTO, JESUS DE JESUS OLIVEIRA, ELIANE MOREIRA DO AMARAL, VERA 

LUCIA DE OLIVEIRA, SIMONE DIAS, JORACY FERREIRA LEMES, 

SALVADOR DA SILVA GOMES FILHO, FRANCILENE REZENDE BISPO, JAIR 

AUGUSTO ROSSATO BERTHOLDO, TEREZA ROCHA COSTA, MARILENE 

ALVES DOS SANTOS, SANDRO APARECIDO WIELGANCZUK, ALICE 

MARQUES DE ALMEIDA FRANÇA, JUNIOR BRITO PEREIRA MACIEL, 

CLAUDIANE TAVARES MORAIS, ELIZA CLAUDETE BRIZOLA SILVEIRA, 

JOSEFINA MARIA BRISOLA, MARINETE ALVES REGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE MOREIRA DO AMARAL, Cpf: 

71204237204, Rg: 137.0732-9, brasileiro(a), solteiro(a), lides domésticas, 

atualmente em local incerto e não sabido VERA LUCIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01714863158, Rg: 147.9390-3, Filiação: Antonio Carlos Ferreira de Oliveira 

e Elza Feliz de Oliveira, data de nascimento: 16/05/1983, brasileiro(a), 

natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), do lar, atualmente em 

local incerto e não sabido TEREZA ROCHA COSTA, Cpf: 09710264249, 

Rg: 221254, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARILENE ALVES DOS SANTOS, Cpf: 00301905177, Rg: 125817-09, 

Filiação: Laurentino Gomes dos Santos e de Maria Alves dos Santos, 

solteiro(a), Telefone 99356752. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

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

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: Um 

loteamento urbano denominado Jardim das Primaveras, com uma área total 

de 277.631,61m2, perfazendo 586 lotes,.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Processo n.º 101/2007.Vistos em correição. 

Expeça-se nova carta precatória para a Comarca de Imbé/RS, com a 

finalidade de promover a citação da requerida Simone Dias, porquanto a 

anterior fora devolvida em razão da inércia do requerente em promover o 

recolhimento do valor da condução do oficial de justiça (fls. 

521/524).Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca do conteúdo da certidão elaborada pelo oficial de justiça, 

juntada na fl. 520 dos autos, e promova o andamento no 

processo.Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 511 

dos autos.Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de novembro de 2017.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Resumo da Inicial: O Requerente é legitimo proprietário e possuidor de um 

imóvel, onde criou um loteamento urbano denominado Jardim das 
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Primaveras, com uma área total de 277.631,61m2, perfazendo 586 lotes, 

devidamente matriculado sob o nº 383, fl. 01, livro 02, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. A administração municipal 

tentando diminuir o déficit habitacional, tem desenvolvido vários projetos 

habitacionais voltados a população de baixa renda, principalmente a mais 

carente, desenvolveu alguns projetos. Entretanto, mesmo desenvolvendo 

este grande trabalho da área social e habitacional, o Requerente foi 

surpreendido com denúncias anônimas, nos meses de fevereiro e março, 

de que algumas pessoas estavam vendendo seus imóveis pertencentes 

ao Projetos Habitacional "MEU LAR", do programa do FETHAB. Neste 

sentido, as casas do Projeto em análise foram concluídas e entregues 

para o Requerente, o que após efetivação da entrega, foram repassadas 

aos Requeridos Beneficiários, os quais passaram pelo processo de 

inscrição e seleção, junto ao conselho municipal de habitação, porém, o 

Requerente após realizar a entrega destas casas para os Requeridos 

Beneficiários, estes acabaram por vender seus imóveis aos outros 

Requeridos desta ação, fato este que não pode ser convalidado, sob pena 

de comprometimento de todos os Projetos Habitacionais executados e em 

andamento. Desta forma, com o esbulo possessório, as Requeridas estão 

causandodanos de toda a ordem ao Requerente, ou seja, danos materiais 

em razão da deterioração dos imóveis, sem esquecermos de que existem 

danos morais de grande monta, em razão dos transtornos e 

constrangimentos sofridos pelo Requerente pelos Requeridos, os quais 

estão colocando em risco e comprometimento os presentes e futuros 

Projetos habitacionais, devendo estes serem arbitrados por Vossa 

Excelência.

Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27300 Nr: 1340-80.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N-EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Intimação da parte exequente para que providencie o recolhimento das 

custas para expedição da certidão comprobatória da dívida para protesto.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29714 Nr: 3830-75.2008.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCIONE CORREA, MILTON ANTONIO 

BURILLE, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALCIONE CORREA, Telefone 

(65)9688-3288. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente através do Contrato Particular de compra 

e venda, adquiriu do primeiro Requerido, Dalcione Correa, com a outorga 

uxória de sua esposa, Vanda Maria do Nascimento, uma área do lote 

urbano número 07, situado na Rua Guaíra, nº 2488/E, Bairro Cidade Nova, 

Lucas do Rio Verde/MT, constando no contrato retro a seguinte metragem: 

16x13,50, totalizando 216m2, com uma casa de madeira medindo 5x6 

metros.

Despacho/Decisão: Processo n.º 3830-75.2008.811.0045.Vistos em 

correição.Considerando-se que a ultimação da citação pessoal do réu 

Dalcione Correa, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização (fls. 240/245 e 247/249), se frustrou, com 

lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que se proceda à citação do requerido, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de 

novembro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39958 Nr: 283-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE LORA ME, IVANILDE LORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT - 8194 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 130317 Nr: 5803-84.2016.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente 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. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10439 Nr: 1836-85.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR LUIZ SBARDELOTTO, ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ADELMO LOPES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 1387-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIANO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 
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OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 1161-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 969-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, ELPIDIO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLO- FERRO E AÇO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3.099/MT

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 3537-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DIEGO PIACEKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001828-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. S. (REQUERENTE)

J. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 60 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1001828-03.2017.8.11.0045 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: 

GUARDA (1420) Espécie: [Tutela e Curatela] AUTOR: REQUERENTE: S. G. 

S., J. V. DA S. ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

RÉU: REQUERIDO: A. G. DA S. Pessoa(s) a ser(em) citada(s) REQUERIDO: 

A. G. DA S. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REQUERIDO, acima qualificado, 

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: O 

requerente é tio da menor S. G. S. Registre-se que é desconhecido o 

paradeiro do pai da menor, visto que o mesmo apenas a registrou e 

abandonou a família, sem deixar qualquer sinal, encontrando-se em local 

incerto e não sabido, enquanto a mãe daquela, S. M DA S., faleceu em 04 

de setembro de 2003. Pois bem.Desde então, quem presta toda a 

assistência à menor, a qual conta atualmente com 15(quinze) anos de 

idade, é o Requerente J. V DA S., irmão da falecida. Ressalta-se, 

outrossim, que o Requerente não é portador de nenhuma anomalia física 

ou mental, sendo, ademais, pessoa idônea e responsável. Acrescente-se 

a isso que a menor está perfeitamente ambientada na companhia do 

Requerente, o qual lhe dispensa todo carinho e atenção. Resta consignar, 

que a menor S. G. S. não é possuidora de nenhum móvel ou imóvel. Em 

face do exposto, uma vez narrados os fatos e declinado o direito em que 

alicerça sua pretensão, o Autor requer: a) os benefícios da Assistência 

Judiciária, por ser juridicamente pobre nos termos da lei (art. 4º, da Lei 

1.060/50); b) o deferimento, inclusive em caráter provisório, a título de 

antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a verossimilhança das 

alegações e o perigo de dano grave à menor, da TUTELA PROVISÓRIA de 

S. G. S. ao requerente J. V. DA S., mormente considerando que a menor 

S.G.S necessita urgentemente de representação legal, a fim de que possa 

pleitear a pensão por morte da mãe junto ao INSS; c) a oitiva do ilustre 

representante do Ministério Público, nos termos da lei; d) o prosseguimento 

do feito até final sentença, julgando-se procedente o pedido inicial para o 

fim de colocar a menor S. G. S. sob a tutela de seu tio materno J. V. DA S., 

lavrando-se o respectivo termo. e) a produção de prova documental 

complementar, oitiva das testemunhas que serão posteriormente 

arroladas, as quais deverão ser intimadas para audiência que vier a ser 

designada por Vossa Excelência, se houver necessidade – e de prova 

pericial psicossocial, caso necessário. Dá-se à causa o valor de R$ 

937,00(novecentos e trinta e sete reais). Despacho/Decisão: 

Considerando-se a ausência de informações acerca do paradeiro do 

requerido Alexsandro Gabriel da Silva, secundada com o exaurimento dos 

meios tradicionais de localização (sistemas Siel e Infoseg), com lastro no 

teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, Determino que se 

proceda à citação mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias. Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique o seu endereço atualizado. Intimem-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, Cleber Zuanazzi, gestor 

judiciário, digitei. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

da Lei Nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006. Lucas do Rio Verde-MT, 8 

de fevereiro de 2018. CLEBER ZUANAZZI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001900-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1001900-87.2017.8.11.0045 

Espécie: Procedimento Sumário. Autora: Neusa Dos Santos Ferreira 

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Data e horário: 07 de 

fevereiro de 2018, 15h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Cristiano dos 

Santos Fialho. Autora: Neusa Dos Santos Ferreira Advogado da autora: 

Lucas Fratari da Silveira Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e 

apregoada as partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida a coletado do 

depoimento pessoal da autora e a oitiva de duas testemunhas. Pelo 

advogado da requerente foi dito que desistia da oitiva da testemunha 

Marileide Cardoso Garcia DELIBERAÇÕES Expeça-se ofício a Junta 

Comercial do Estado do Paraná, com o objetivo de requisitar, no prazo de 

20 (vinte) dias, informações sobre o fato de a requerente ou seu esposo 

Vivaldino Ferreira Filho terem sido ou sejam atualmente proprietários ou 

sócios-administradores de empresas, bem como a remessa de cópia 
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integral do contrato social da empresa “Auto Posto Triangulo” (Bonvechio 

& Ferreira Ltda. – ME – CNPJ 82.283.078/0001-25). Com a resposta do 

ofício, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, se manifestem. Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena 

Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Autora: Neusa dos 

Santos Ferreira Advogado da autora: Lucas Fratari da Silveira Tavares

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001898-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MELGAREJO DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1001898-20.2017.8.11.0045 

Espécie: Procedimento Sumário. Autora: Neli Melgarejo De Vargas 

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Data e horário: 07 de 

fevereiro de 2018, 15h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Cristiano dos 

Santos Fialho. Autora: Neli Melgarejo De Vargas Advogado da autora: 

Lucas Fratari da Silveira Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e 

apregoada as partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida a coletado do 

depoimento pessoal da autora e a oitiva de duas testemunhas. Pela 

requerente foram apresentadas alegações finais orais de maneira 

remissiva aos termos da petição inicial, reforçando o pedido de concessão 

de tutela de urgência. DELIBERAÇÕES Cuida-se de Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em que Neli Melgarejo De Vargas promove 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social em que pretende a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por idade. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Segundo a dogmática da legislação de regência, 

para a obtenção da aposentadoria por idade, o trabalhador rural, a par do 

preenchimento do requisito etário — a implementação da idade equivalente 

a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos 

de idade, caso mulher, observada redução no patamar equivalente a 05 

(cinco) anos [art. 210, § 7.º, inciso II da CRFB/88] — deverá demonstrar o 

efetivo desempenho de atividade rural, de acordo com o caso em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, durante o interstício 

temporal imediatamente anterior a data do requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico ao indicado para o período de carência do 

referido benefício previdenciário. Inteligência do teor do art. 39, inciso I, 

art. 142 e o art. 143, todos da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, cotejando o 

manancial probatório encartado nos autos vislumbra-se que a requerente, 

conta, hodiernamente, com 57 anos de idade (evento n.º 7326089 - Pág. 

17). Compulsando os autos, observa-se que a requerente logrou 

comprovar, mediante a apresentação de prova documental/material, o 

exercício de atividade laboral rural, em regime de economia familiar, 

consoante se pode extrair, da declaração de exercício de atividade rural, 

nota de produtor, matrícula do registro de imóveis informando a venda de 

um imóvel rural, constando a requerente como agricultora, ficha no 

sindicato de trabalhadores rurais, e dos outros documentos anexados nos 

eventos n.º 7326094 - Pág. 1/11 e 7326102 - Pág. 1/11. De mais a mais, ao 

esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal produzida denota-se que a 

requerente de fato, durante toda a sua existência, desempenhou 

atividades rurícolas. Com o fito de corroborar com tais assertivas, lanço 

mão do teor do depoimento prestado pelas testemunhas Luis Clecio 

Rodrigues do Amaral e Claudete Ironi Dalmaso, inquiridas na presente 

solenidade, que dá sustentáculo a tal afirmação e apresenta a requerente 

como lavradora. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no fato 

de que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de 

que a requerente comprovou o desempenho de atividades rurícolas — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício previdenciário 

pode catalisar a requerente, já que se trata de beneplácito que tem 

natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), considero que 

se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da 

tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Neli Melgarejo 

De Vargas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim 

de: a) Conceder a tutela de urgência para o fim de Determinar ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social que conceda o benefício da 

aposentadoria por idade, como trabalhadora rural, para Neli Melgarejo De 

Vargas, contado a partir da data do protocolo do requerimento 

administrativo, devendo perceber mensalmente um salário mínimo; b) 

Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias no sentido de proceder à implementação integral 

do benefício da aposentadoria por idade a requerente Neli Melgarejo De 

Vargas, no valor de 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável 

de 20 (vinte) dias; c) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores devidos a contar da data do protocolo do requerimento 

administrativo, com incidência de correção monetária e juros de mora, 

conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada, quanto aos 

juros, as regras da Lei n.º 11960/2009, a partir da sua vigência. 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 do 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. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Selena Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Autora: Neli 

Melgarejo De Vargas Advogado da autora: Lucas Fratari Da Silveira 

Tavares

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HILARIO DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1002348-60.2017.8.11.0045 

Espécie: Procedimento Sumário. Autor: Lauro Hilario Dalla Riva Requerido: 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Data e horário: 07 de fevereiro 

de 2018, 17h. PRESENTES Juiz de Direito: Cristiano dos Santos Fialho. 

Autor: Lauro Hilario Dalla Riva Advogado da autor: Lucas Fratari da 

Silveira Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada as 

partes, constatou-se a presença das pessoas supramencionadas. Em 

termos apartados, foi procedida a coletado do depoimento pessoal da 

autora e a oitiva de duas testemunhas. Pela requerente foram 

apresentadas alegações finais orais de maneira remissiva aos termos da 

petição inicial, reforçando o pedido de concessão de tutela de urgência. 

DELIBERAÇÕES Cuida-se de Ação de Aposentadoria do Trabalhador Rural 

por Idade em que Lauro Hilário Dalla Riva promove contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social em que pretende a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria por idade. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Com efeito, para o efeito de obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, configura-se imprescindível o preenchimento 

do requisito etário (implementação da idade de sessenta anos, se homem, 

ou de cinquenta e cinco anos, caso mulher) e, também, a comprovação do 

exercício de atividade rural durante o período de carência [art. 48 e art. 

143, ambos da Lei n.º 8.213/1991]. Considera-se trabalhador rural a 

pessoa natural/física que presta serviços de natureza rural a empregador, 

mediante remuneração. Pois bem, cotejando o manancial probatório 

encartado nos autos vislumbra-se que o autor, conta, hodiernamente, com 

64 anos de idade (evento n.º 8301197, pág. 22). Compulsando os autos, 

observa-se que a requerente logrou comprovar, mediante a apresentação 

de prova documental/material, o exercício de atividade laboral, como 

empregado rural, durante período de tempo superior a 180 meses, 

conforme se evola do teor do documento juntado nos eventos n.º 8749943 
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e 8749945 do sistema PJe. Neste tópico, de suma importância enfatizar, 

por conveniente, que o exercício de atividade laboral perante os 

empregadores “Francisco Gemelli” e “Platam, Sistema e Mecanização 

Agrícola” devem ser considerados como tempo de exercício de atividade 

rural típica, embora subsistam no processo registros de que as atividades 

compreendiam as funções de “motorista”, “operador de máquinas” e 

“operação de produção”. É que a execução das atividades laborais eram 

desenvolvidas no âmbito de empresas/empregadores que realizavam 

atividades preponderantemente rurais, conforme se pode extrair dos 

documentos juntados no evento n.º 8301194, pág. 5/6 e do conteúdo das 

testemunhas Francisco Gemelli e Cleide Jeane da Silva Cunha, inquiridas 

nesta solenidade. Portanto, diante deste cenário, comprovado o requisito 

etário, a condição de trabalhador rural e a implementação do período de 

carência, entendo que a procedência da pretensão autoral é medida que 

se impõe. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no fato de que 

a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que o 

requerente comprovou o desempenho de atividades rural, como segurado 

obrigatório — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício 

previdenciário pode catalisar a requerente, já que se trata de beneplácito 

que tem natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Lauro Hilário Dalla Riva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, para o fim de: a) Conceder a tutela de urgência para o fim de 

Determinar ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que conceda o 

benefício da aposentadoria do trabalhador rural, por idade, para Lauro 

Hilário Dalla Riva, contado a partir da data do protocolo do requerimento 

administrativo, devendo perceber mensalmente um salário mínimo; b) 

Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias no sentido de proceder à implementação integral 

do benefício da aposentadoria ao requerente Lauro Hilário Dalla Riva, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias; c) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

devidos a contar da data do protocolo do requerimento administrativo, 

conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada, quanto aos 

juros, as regras da Lei n.º 11960/2009, a partir da sua vigência. 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 do 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. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Selena Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito Autor: Lauro 

Hilario Dalla Riva Advogado da autora: Lucas Fratari Da Silveira Tavares

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003296-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA SEIBERT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Número do Processo: 

1 0 0 3 2 9 6 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Elza 

Maria Seibert De Oliveira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

Data e horário: 8 de fevereiro de 2018, 13h30min. PRESENTES Juiz : Dr. 

Cristiano dos Santos Fialho Requerente: Elza Maria Seibert De Oliveira 

Advogado: Lucas Fratari da Silveira Tavares OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Em termos apartados, foi procedida a coleta do 

depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de duas testemunhas. Pela 

requerente foram apresentadas alegações finais orais de maneira 

remissiva aos termos da petição inicial, reforçando o pedido de concessão 

de tutela de urgência. DELIBERAÇÕES Cuida-se de Ação Previdenciária 

em que Elza Maria Seibert De Oliveira promove contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social em que pretende a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria hibrida. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Deveras, para efeito de obtenção do beneficio previdenciário da 

aposentadoria por idade híbrida, o trabalhador deve comprovar: a) o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar; b) a execução 

de atividade/labor urbana e o recolhimento de contribuições 

previdenciárias; c) a implementação do requisito etário, equivalente a 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de 

idade, caso mulher. O segurado que comprove a condição de rurícola, 

durante determinado lapso de tempo, mas que não consegue cumprir o 

tempo de carência definido na tabela de transição do art. 142 da Lei n.º 

8.213/1991 e que, ao mesmo tempo, também tenha recolhido contribuições 

previdenciárias por outras categorias de segurado, poderá obter o 

benefício da aposentadoria por idade hibrida, desde que a soma do tempo 

de trabalho rural com o da outra categoria, implemente o tempo de 

carência necessária [art. 48, § 3.º da Lei n.º 8.213/1991]. Consoante a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida, mediante a utilização de mais de uma 

categoria de segurado, não exige a prevalência de um tipo especifico de 

atividade laboral, visto que “seja qual for a predominância do labor misto 

no período de carência ou o tipo de trabalho exercido por ocasião do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o 

trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do 

art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização 

de labor urbano ou rural” [cf.: STJ, REsp n.º 1.605.254/PR, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2016]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a 

requerente exerceu atividade laboral urbana e possui tempo de 

contribuição de aproximadamente onze anos (evento n.º 9655246 - Pág. 

28). Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a 

autora logrou comprovar, mediante a apresentação de prova 

documental/material, o exercício de atividade laboral rural, em regime de 

economia familiar, consoante se pode extrair do teor do titulo de eleitor e 

certidão de óbito do pai, bem como a carteira do sindicato dos 

trabalhadores rurais em nome do pai (eventos n.º 9655342, pág. 6/8). Ao 

esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal produzida denota-se que o 

autor de fato, durante o intervalo de tempo anterior ao exercício da 

atividade urbana, desempenhou atividades rurícolas. Com o objetivo de 

corroborar com tais assertivas, lanço mão do teor do depoimento prestado 

pelas testemunhas Leila Maria Depieri e Ivonete Landin de Almeida, 

inquiridas na presente solenidade, que dão sustentáculo a tal afirmação e 

apresentam a autora como lavradora. Efetivamente, a prova produzida no 

processo, evidencia a implementação do período de carência, devido a 

mescla/adição do período de atividade rural e de atividade urbana, e da 

condição etária (evento n.º 9655246 - Pág. 21), com a consequência de 

que a procedência do pedido é medida que se impõe. Por derradeiro, 

partindo da premissa consistente no fato de que a plausibilidade do direito 

invocado — caracterizado pelo fato de que o autor comprovou o 

preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria por idade 

hibrida — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício 

previdenciário pode catalisar a requerente, já que se trata de beneplácito 

que tem natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Elza Maria Seibert De Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS que conceda o benefício da aposentadoria por idade híbrida 

para Elza Maria Seibert De Oliveira, contado a partir da data do 

requerimento administrativo, no valor correspondente à média aritmética 

simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta 

por cento de todo o período contributivo [art. 48, § 4.º da Lei n.º 

8.213/1991], desde que não inferior a 01 (um) salário mínimo, b) Conceder 

a tutela de urgência para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que tome as providências necessárias no sentido de 
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proceder à implementação integral do benefício da aposentadoria por 

idade híbrida ao requerente Elza Maria Seibert De Oliveira, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias; c) Condenar a autarquia requerida no 

pagamento dos valores devidos, corrigidos monetariamente pelo IGP-M e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em 

consonância com o quê disciplina o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997. 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. 20, § 3.º e art. 21, parágrafo único, ambos do 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 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 c/c o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001. 

Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano dos 

Santos Fialho Requerente: Elza Maria Seibert De Oliveira Advogado: Lucas 

Fratari da Silveira Tavares

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 4290-47.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

1 – Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto à fl. 105, recebo-o. Outrossim, verifico que a defesa do 

acusado manifestou o interesse em apresentar as razões recursais em 

segunda instância.

 2 – Assim sendo, não havendo outras diligências a serem cumpridas, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

consignando nossas sinceras homenagens.

3 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36107 Nr: 1130-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO MARTINS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Vistos etc.,

João Francisco Martins Lopes, qualificado nos autos, por intermédio de 

Advogado constituído, formulou perante o Juízo da Execução Penal da 

Comarca de Sinop/MT pedido de revogação do mandado de prisão em 

aberto e transferência do executivo de pena para a Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT (fls. 277/282).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fl. 292).

O Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop/MT declinou a 

competência em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT e submeteu a análise do pedido de revogação do 

mandado de prisão a este Juízo (fl. 293).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida à fl. 

269, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na 

suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena imposto ao 

recuperando, com a consequente decretação da sua prisão, não havendo 

alteração fática capaz de maculá-la, notadamente diante do teor da 

certidão de fl. 296.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fl. 269, 

em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

decretou a suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena 

imposto ao recuperando, com consequente decretação da sua prisão, e 

INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente JOÃO FRANCISCO MARTINS 

LOPES, qualificado nos autos.

Encaminhe-se à autoridade policial o mandado de prisão de fl. 271.

Após, arquive-se provisoriamente o presente feito, com baixa no relatório 

estatístico, porém sem baixa na distribuição, até informação da prisão do 

recuperando.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96982 Nr: 3526-66.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAILTON LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAILTON LOURENÇO, Cpf: 04084227188, 

Rg: 2443853-7, Filiação: Olimpia Ambrozia Lourenço, data de nascimento: 

07/04/1991, brasileiro(a), natural de Nova Guarita-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone (66) 3560-1158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Na data de 05/04/2014, no período vespertino, no Bairro 

Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado, mediante 

emprego de chave falsa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente 

em 01 (uma) motocicleta Honda C100 BIZ, cor vermelha, placa JZC-8258, 

avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em prejuízo da 

vítima, quem seja Luiz Carlos Defante. Assim agindo, o denunciado Kailton 

Lourenço, vulgo "Caveira", teve sua conduta amoldada ao artigo 155, §4º, 

inciso III, do Código Penal.

Despacho: 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).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 
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VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 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.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99960 Nr: 5898-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CORREA LEÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO CORREA LEÃO FILHO, Cpf: 

44945892253, Filiação: Francisca Correa Leão e Benedito Pereira Leão, 

data de nascimento: 19/09/1970, brasileiro(a), natural de Cameta-PA, 

convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Na data de 27/09/2014, no período vespertino, no Bairro 

Jardim Imperial, nesta urbe, o denunciado, agindo com animus necandi, 

tentou matar a vítima Severino Justino da Silva, mediante o emprego de 

arma branca, o que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente. Ante o exposto o Ministério Público do Estado do Mato 

Grosso, denuncia Benedito Correa Leão como incurso no artigo 121, 

caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Despacho: 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).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 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. Defiro o “item 3” do parecer ministerial de fl. 

40.6. Após, venham-me os autos conclusos.7. Findo, translade-se as 

cópias necessárias do auto de prisão em flagrante nº. 5691-86.2014 (id. 

99670).8. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 04 de dezembro de 2017

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010805-98.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DE FATIMA PALINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SALFER SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EMELAU JUNIOR OAB - MT0020226A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010805-98.2013.8.11.0045 REQUERENTE: ZENI DE FATIMA 

PALINSKI REQUERIDO: LOJAS SALFER SA 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 
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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: 8011947-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN MOTA DE RESENDE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011947-69.2015.8.11.0045 REQUERENTE: G. MARTINELLI E 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: GEAN MOTA DE RESENDE - ME Visto etc., 1. 

Defiro o requerimento de suspensão veiculado no Id nº 8333226, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Após o decurso do prazo, intime-se a parte 

autora para impulsionar o feito, informando o endereço da Reclamada, e 

posteriormente, proceda a Secretaria Judicial o agendamento de nova 

audiência de conciliação, de acordo com a pauta do conciliador, 

intimando-se as partes. 2. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

24 de julho de 2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010189-89.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ELISA SIMON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010189-89.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: JOAO EVANGELISTA 

FILHO EXECUTADO: ELIANE ELISA SIMON Visto. Dispensado o relatório. 

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por João Evangelista 

Filho em face de Eliane Elisa Simon, visando o recebimento do valor de R$ 

21.031,40 (vinte e um mil, trinta e um reais e quarenta centavos). 

Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de 

bens do executado, todas infrutíferas. Desta forma, com fulcro no artigo 

53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de 

bens penhoráveis. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, 

encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos 

termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Publique-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002161-52.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI TRETTO 

& TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS Vistos. 

Defiro emenda a inicial. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial 

original necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado 

Cível 126). Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o principal e cominações legais, bem como os honorários 

advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a 

totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários a satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a 

serem pagos pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira 

o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de 

penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

(a) conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos 

à execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA IGLESIA SOUSA OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

informação de cumprimento da obrigação pela parte reclamada, INTIMO a 

parte reclamante para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 08 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-67.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

andamento da carta precatória expedida, que certificou o decurso do 

prazo para manifestação do autor, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 08 de fevereiro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001863-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAILSON DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 
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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 07 de agosto 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, 28 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-41.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que, 

nesta oportunidade, faço a expedição de mandado de intimação da 

empresa T. F. Sari ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o 

depósito judicial, conforme decisão de Id. 695627. Em outro passo, INTIMO 

a parte executada, por seu advogado e via DJE, para o mesmo desiderato. 

Lucas do Rio Verde - MT, 08 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000319-37.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO 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. A parte reclamante requereu a extinção do 

feito, conforme consta em petição de id 8065226. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 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 

agosto 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, 28 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000319-37.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO 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. A parte reclamante requereu a extinção do 

feito, conforme consta em petição de id 8065226. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 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 

agosto 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, 28 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MOURA PAIXAO 90096720182 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001451-32.2017.8.11.0045 REQUERENTE: E A DE OLIVEIRA 

SERVICOS - ME REQUERIDO: ALAN MOURA PAIXAO 90096720182 Vistos 

etc. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência 

de conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). 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 julho 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, 05 de junho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS PEREIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1000661-82.2016.8.11.0045 REQUERENTE: TEREZA DE JESUS 

PEREIRA MATOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc., 1. Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial 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. 2. Intime-se a parte devedora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

cálculo apresentado no Id. 9145348, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 
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523, § 1º). 3. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

acerca da penhora realizada. 4. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 

de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SO EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA TALIATI BARBOSA (REQUERIDO)

ELVIS DE ALBUQUERQUE BARAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002356-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SO EMBALAGENS 

LTDA - ME REQUERIDO: POLIANA TALIATI BARBOSA, ELVIS DE 

ALBUQUERQUE BARAO 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. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme consta em petição de 

id 9335389. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida 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 31 de agosto 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, 01 de setembro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI (EXEQUENTE)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA DS LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIVINO FERREIRA SOARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000100-58.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS 

LOPES DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS VENTURINI EXECUTADO: VALDIVINO 

FERREIRA SOARES & CIA LTDA - ME, CONSTRUTORA DS LTDA - ME 

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. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação, conforme consta em petição de id 9383358. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Proceda à 

devolução do título executivo arquivado em secretaria. Deixo de proceder 

à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 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 25 de agosto 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, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MAZUTTI MARQUES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovido para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O ( A )  M M . ( ª )  J U I Z ( A )  P r o c e s s o : 

1000466-97.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: CELSO PIVATTO 

Parte Ré: REQUERIDO: BUNGE ALIMENTOS S/A FINALIDADE: Intimação do 

advogado das partes acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de Conciliação Sala: LUCAS RIO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 16:15 , na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, sito no endereço 

ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais, 

devendo comparecer ao ato acompanhado da parte. LUCAS DO RIO 

VERDE , 8 de fevereiro de 2018.dis GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002355-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 
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Processo: 1002355-52.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA GUIMARAES REQUERIDO: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME 

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 9368950, 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 31 de agosto 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, 01 de setembro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010274-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  8010274-07 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Vistos, 

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo. Lucas do Rio Verde, 19 de junho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAGNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (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: 1001836-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEOMAGNO 

PEREIRA DA SILVA 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 31 de agosto 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, 01 de setembro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000899-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBIS NEI 

CERQUEIRA BATISTA 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 31 de agosto 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, 01 de setembro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-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 LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001460-28.2016.8.11.0045 REQUERENTE: G. MARTINELLI E 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A Visto etc., 1. A concessão da 

gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da 

caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a 

existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de 

advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 

n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. 

Contudo, o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita para 

a pessoa jurídica pressupõe, como requisito indispensável, a existência de 

comprovação idônea, de que não detém condições de arcar com o 

pagamento das despesas do processo. A mera alegação de situação de 

impossibilidade de suportar os encargos financeiros do processo não 

desponta como elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: 

STF, EDcl no AI n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 

31/03/2009; STF, AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: 

Min. Marco Aurélio, j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a Recorrente apesar de ter trazido aos 

autos o balanço contábil de 2015, não comprovou, de forma categórica, 

que não tem condições financeiras para arcar com a quitação do preparo 

recursal, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

indefiro o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. 2. Assim, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, realize o preparo do recurso, sob pena de 

deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de junho de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito em substituição legal.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011405-51.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON JOSE SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via sistema PJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

523, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 23 de agosto de 2017. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012166-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR SEU ADVOGADO E VIA DJE, 

ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/04/2018, ÀS 16H30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-11.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERTH MAGNO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010621-11.2014.8.11.0045 REQUERENTE: HERBERTH MAGNO 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 1. Intime-se a 

parte autora através de seu douto advogado para suprir a falta quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, fulcro art. 485, §1º. 2. Após, retorne-me conclusos. Lucas do 

Rio Verde, 02 de Marcço de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001700-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL DO 

ESPIRITO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. A parte autora foi intimada, na pessoa de seu advogado, para 

que trouxesse aos autos comprovante de residência em seu nome (ID 

6827491), e não o fez. O artigo 320 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” E, em seu artigo 321, que “o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado”, sob pena de indeferimento da inicial (cf. 

parágrafo único do dispositivo retro). Diante do exposto, INDEFIRO a 

petição inicial com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos 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 07 de julho 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, 07 de julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001632-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA (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: 1001632-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GIANE BEATRIZ 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto etc., 

1. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 2. 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. Neste sentido, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 3. 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. 4. Intimem-se e cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de maio de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010610-84.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ARLINDO PAIZAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

resposta de Id. 1691016, INTIMO a parte exequente, por seu advogado e 

via sistema PJE, para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 02 de agosto de 2017. FABIO LUCIO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002480-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSA DO 

NASCIMENTO DUTRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Intime a 

requerente, para trazer aos autos endereço atualizado da parte 

promovida, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o novo endereço, citem-se 

os requeridos e designe-se audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010589-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

Providencie-se 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 o cumprimento de sentença, bem como a correta 

indicação dos polos ativo e passivo da lide. Proceda-se à intimação do 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento 

integral da dívida, sob pena, para o caso não-pagamento, de incidência de 

multa legal no percentual de 10% e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, conforme disciplina o comando normativo do art. 475-J do 

Código de Processo Civil. A escrivania, por ocasião da confecção dos 

expedientes, deverá consignar as circunstâncias previstas no art. 475-J, 

§§ 1.º, 3.º e 4.º do Código de Processo Civil. Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de fevereiro de 2016. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002184-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002184-95.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANGELO JOSE 

DIAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Visto etc., 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, contrato de 

cessão de imóvel ou outro comprovante de endereço idôneo, uma vez 

que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante. Caso não possua o 

comprovante ou esteja em nome de terceiro, deverá comprovar a sua 

relação com o titular do comprovante de endereço. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003596-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMARA NASCIMENTO MARQUES (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o reclamante, via de seu advogado, para 

manifestar acerca da petição ID 9164546

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-36.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. AVANZINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

 

I. Intime o executado para, em 15 dias, cumprir o julgado, sob pena de 

multa de 10%. II. A petição referente ao id. 1871055 se relaciona a 

reclamação n. 8010505-73.2012.811.0045, de forma que deve ser 

extraída destes autos. Posto isso, intime o advogado do reclamante para 

ciência. III. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de setembro de 2016. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011131-87.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011131-87.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: VALTERLEI 

CRISTIANO MIQUELIN EXECUTADO: NILSON LOPES RODRIGUES Visto etc., 

1. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 10 (dez) dias, impulsione 

o feito requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de março de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011018-36.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: L. G. DE MIRANDA - ME Vistos etc. O 

ENUNCIADO Nº 141 do FONAJE prevê que “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA)”. Verifica-se que a autora, microempresa, não foi 

representada em audiência pelo empresário individual ou sócio dirigente. 

Tal irregularidade acarreta na ausência da mesma em audiência. Pelo 

exposto, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). 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 agosto de 2017. Thuany 
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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, 28 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-08.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI BARBACOVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA FATIMA VIAN OAB - PR54154 (ADVOGADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

item "2" de Id. 4994441, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via 

sistema PJE, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da quitação integral da dívida e, caso subsista saldo remanescente, 

apresente memória de cálculo atualizada da dívida. Lucas do Rio Verde - 

MT, 18 de agosto de 2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 2836-03.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 89418 Nr: 3304-35.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ PEREIRA PIRES, PAULO ROBERTO 

PEREIRA PIRES, CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão de fl.102. No prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERI MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE ATA DE AUDIÊNCIA Aos 02 dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete (2017), às 17h30min, na sala de audiências desta 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, perante a MM.ª Juíza de Direito Dr.ª 

Gisele Alves Silva, comigo Secretária do Juízo, abaixo qualificada, nos 

autos de n.º 1004650-96.2016.8.11.0045, Ação de Previdenciária, em que 

figura como requerente Neri Machado e como requerido o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. Feito o pregão constatou-se a presença 

da requerente, acompanhada de sua advogada, Ana Paula Becker. 

Ausente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Presentes 

as testemunhas da parte autora: Mario Dilibio e Anizio Jose de Oliveira 

Neto, bem como os ACADÊMICOS DE DIREITO: Ana Jéssika Souza da 

Silva, e Carine Leseux. Antes de iniciar a audiência a MM.ª Juíza de Direito 

noticiou, que iria proceder à gravação do(s) depoimento(s) de acordo com 

o provimento nº 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e 

recomenda gravações de audiências, com suporte no que preconiza a Lei 

n.º 11.419/2006 e Lei n.º 11.890/2008, que admite o uso de meio eletrônico 

na tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma 

de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º 

e § 2.º, I), ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação 

ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo 

sistema de digitação. As partes presentes foram advertidas da vedação e 

divulgação não autorizadas dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (art. 2º,VI, Provimento 38/2007 – CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (Servidor e no HD local) deste Juízo para segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e ao(s) advogado(s) da(s) parte(s), no endereço eletrônico 

cadastrado no Sistema Apolo. Aberta a audiência, nos termos da Lei 

11.719/2006, as partes não se opuseram à gravação do(s) depoimento(s) 

em áudio e vídeo, passando-se à oitiva dos presentes na forma citada. 

Ocorrências: A advogada da parte autora, solicitou a desistência da 

testemunha Mario Dilibio, que foi homologado. Foi inquirida uma testemunha 

arrolada acima, pelo sistema de gravação áudio-visual digital, gravados em 

CD-R ou DVD-R, que fica fazendo parte integrante deste termo de 

deliberação bem como os termos de comparecimento das testemunhas 

ouvidas. Em seguida, pela MMª Juíza, foi proferida a seguinte sentença: I – 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade aviada 

por Neri Machado, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social, 

requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento do Beneficio. 

Recebida a inicial designou-se data para audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (ID n° 3 4930972 - pp. 1/2). Citado o requerido 

apresentou contestação no evento de ID n° 5079132 e documento de ID n° 

5079240. Em audiência realizada na data de 28.03.2017, foi designada 

nova instrução para oitiva de novas testemunhas, considerando que entre 

as duas inquiridas em audiência anterior, uma se deu por suspeita por ser 

parente do requerente. É o relato do necessário. Passo a decidir. 

Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação do 

alegado exercício de atividade rural, nos moldes insertos da Lei 8.213/91. 

Assim, diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, fixou a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu art. 48, 

§ 2º (55 anos se mulher, 60 anos se homem). Analisando o caso posto, 

verifica-se que a parte autora preenche o requisito de idade, já que conta 

na data da propositura da ação com 61 anos, eis que nascido em 

14.10.1955, como comprova a carteira de identidade anexada ao ID n° 

4460861 – p. 01. Mas, para atendimento do pleito formulado impõe-se, a 

verificação, nos termos da Lei de regência, da presença de um início de 

prova material de exercício de atividade rural, o que se verifica pelos 

documentos de ID n° 4460701 – p. 1 (autorização de ocupação – 

Assentamento Pontal do Marape), ID n° 4460784 – p. 1 (Termo de 

reconhecimento da dispensa de inscrição Estadual de Micro Produtor) e 

ID’s n° 4460628 – pp.2/8, 4460812- p. 1, 4460851- pp. 1/2 (notas fiscais), 

quais comprovam a atividade rurícola no período de mais de 180 meses. 

As provas documentais foram corroboradas pelos depoimentos colhidos 

em audiência, eis que confirmam o exercício de atividade rural por parte da 

requerente em regime de economia familiar em tempo suficiente para 

obtenção do benefício pleiteado. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, ao requerente 

Neri Machado, devido a partir de 16.08.2016 da data do requerimento 

administrativo, ID n° 4460622 - p. 1, já considerado o prazo prescricional 
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de 05 (cinco) anos. CONCEDO TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA a fim 

de que o requerido proceda a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais) por dia de descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora. O 

Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei 

definidora do percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, 

a Lei 11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado 

recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu 

para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para 

pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. 

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a 

sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, 

ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a 

partir da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) a partir de 30/06/2009 a 

25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da 

Lei nº 9494/97); I.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; 

I.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. II) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das 

ADI´s 4357 e 4425 pelo STF); II.1: atualização monetária corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); II.2: juros 

monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, nos 

termos do art. 475, inciso I, do CPC, considerando o valor das prestações 

em atraso, não ultrapassaram a 60 (sessenta) salários mínimos. Saem os 

presentes intimados da sentença proferida. P.R.I.C. Nada mais. Encerro o 

presente. Eu, _____ (Carine Leseux), Estagiária de Direito, que o digitei. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito Ana Paula Becker Advogado do 

Requerente Requerente:

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 1510-80.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esperança Calçados e Bolsas

 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: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B, Erick Fabio Rodrigues - OAB:282.086 SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as suas 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 1533-70.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Otoni Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 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.

 Autorizo a expedição do alvará na forma requerida às fls. 122, eis que 

constante nos autos procuração específica com firma reconhecida (fls. 

123).

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 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 e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20716 Nr: 95-09.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camargo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até a presente data somente houvera o pagamento 

atinente aos honorários advocatícios, defiro o pedido de expedição de 

alvará conforme postulado às fls. 157.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito 

quanto aos honorários advocatícios, julgo extinto o cumprimento de 

sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 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 

APOLO/TJMT.

 Verificado nos autos o pagamento do principal, defiro o seu levantamento, 

devendo o alvará ser expedido na conta indicada às fls. 162.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 469-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cirilo Zambenedetti, Marlene Zambenedetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Quanto ao pedido de devolução do excedente postulado pelo 

executado (fls. 510), vemos que não há qualquer óbice em seu 

deferimento, eis que já certificada a preclusão das decisões 

anteriores.Segue, anexo, o extrato do alvará.Diante do valor do alvará, 

encaminhe cópia da presente decisão à Coordenadoria Financeira / Seção 

de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme determina o Ofício Circular n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de 

Março de 2015.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97241 Nr: 623-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Garcia de Queiroz Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Trentin Zandoná - 

OAB:20667/O, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Diante da preclusão da decisão anterior, defiro o pedido de expedição de 

alvará conforme postulado às fls. 101.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 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 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106495 Nr: 557-82.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eufrazio de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 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.

 Autorizo a expedição do alvará na forma requerida às fls. 69, eis que 

constante nos autos procuração específica com firma reconhecida (fls. 

70).

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás (principal e honorários advocatícios).

 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 e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84049 Nr: 2888-76.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Barbosa Onorio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Araujo Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do pagamento da requisição de pequeno valor referente 

aos honorários advocatícios (fls. 176), defiro o pedido de expedição de 

alvará conforme postulado às fls. 186.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito 

quanto aos honorários advocatícios, julgo extinto o cumprimento de 

sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 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 

APOLO/TJMT.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após vinculação ao presente 

feito, autorizo a expedição de alvará conforme postulado às fls. 187, eis 

que juntada procuração com poderes específicos, com firma reconhecida 

em cartório.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88802 Nr: 3190-71.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do pagamento da requisição de pequeno valore 

referente aos honorários advocatícios, defiro o pedido de expedição de 

alvará conforme postulado às fls. 202.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito 

quanto aos honorários advocatícios, julgo extinto o cumprimento de 

sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.
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 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.

 Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de intimação.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHESYKA TELES PADILHA OAB - MT0019357A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA PEZZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000920-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VALDOMIRO PADILHA DE LIMA O legislador pátrio, ao tratar sobre a 

temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve 

os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos 

termos do que preconiza o artigo 655 do Código de Processo Civil, a 

penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V 

- navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII 

- percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais 

preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal 

com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; XI - outros direitos Na mesma esteira, previu referido regramento 

de regência em seu artigo 655-A, cujo caput fora adicionado ao diploma 

adjetivo pátrio com o advento da lei n.º 11.382/2006, a possibilidade do juiz 

requisitar a autoridade supervisora do sistema bancário - 

preferencialmente por meio eletrônico - informações sobre ativos em nome 

do executado e, pelos mesmos meios, determinar a indisponibilidade dos 

valores, até àquele indicado na execução, isto como forma de possibilitar 

a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, ato este 

dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se portanto 

que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um sistema para 

que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de forma 

positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o dinheiro. 

Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco Central 

do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema bancário 

nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao Poder 

Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pedido merece deferimento em relação à penhora online por meio do 

Sistema Bacenjud. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de pesquisas 

junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. In casu, verifica-se que 

a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações 

que integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação 

de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste 

em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de 

natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, mormente quando se trata de litigante que é devidamente 

representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de 

valores em nome do executado, no exato montante do débito atualizado, 

ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD. 

Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete 

até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Cumpra-se. 

Água Boa, 7 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000182-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000182-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória distribuída eletronicamente para a 1º Vara da Comarca de Água 

Boa. No entanto, referida unidade jurisdicional não detém competência 

para analisar referido feito, eis que é de competência da 2º Vara desta 

comarca “processar e julgar os feitos cíveis em geral, com distribuição 

alternada e equitativa com a 1ª Vara e, privativamente, o cumprimento das 

Cartas Precatórias Cíveis”. Verifica-se, portanto, que a competência 

privativa para o processamento das cartas precatórias cíveis nesta 

comarca é da 2º Vara. Diante do exposto, DECLARO incompetente a 1º 

Vara da Comarca de Água Boa para o processamento do presente feito, 

determinando a sua remessa para a 2º Vara desta comarca. Cumpra-se. 

Água Boa, 8 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000165-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHALON DIESEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA OAB - MT3568/B (ADVOGADO)

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000165-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SHALON 

DIESEL LTDA Tratam-se os presentes autos de carta precatória distribuída 

eletronicamente para a 1º Vara da Comarca de Água Boa. No entanto, 

referida unidade jurisdicional não detém competência para analisar 

referido feito, eis que é de competência da 2º Vara desta comarca 

“processar e julgar os feitos cíveis em geral, com distribuição alternada e 

equitativa com a 1ª Vara e, privativamente, o cumprimento das Cartas 

Precatórias Cíveis”. Verifica-se, portanto, que a competência privativa 

para o processamento das cartas precatórias cíveis nesta comarca é da 

2º Vara. Diante do exposto, DECLARO incompetente a 1º Vara da 

Comarca de Água Boa para o processamento do presente feito, 
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determinando a sua remessa para a 2º Vara desta comarca. Cumpra-se. 

Água Boa, 8 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000160-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELINO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000160-35.2018.8.11.0021 1) Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do recolhimento as 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento 

devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento. 4) 

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de audiência, 

notifique o juízo deprecado, sendo desnecessária a intimação dos 

patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito em substituição

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000002-48.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, 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, comprovando o 

recolhimento com a juntada do comprovante do depósito nos autos, 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 

(trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme 

determina o Capítulo II. Seção 7. Art. 393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANARANA COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, 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 Citação, 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, 

comprovando o recolhimento com a juntada do comprovante do depósito 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001906-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerida da Sentença 

prolatada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA MILKEWICZ ERCICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001379-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JUREMA 

MILKEWICZ ERCICO Tratam-se os presentes autos de ação em que, após 

a distribuição, tivera certificada a existência de outro feito com as mesmas 

partes e mesmo objeto. Assim, reconhecida a existência de litispendência, 

caso é de extinção do feito. Diante do exposto, extingo o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 caput, ambos da Lei n.º 9.099/95. 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, 29 de novembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

Termo de audiência

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISSIMO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 21/02/2018 Hora: 

16:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

Termo de audiência

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Conforme demonstra o extrato em anexo, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-63.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010094-63.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LUZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

E. O. MACHADO-ME (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA CERTIDÃO Certifico e dou fé que, os 

Recursos Inominado dos promovidos, referente o ID N. 10084282 ( 

ADMISTRADORA DE CARTÕES); ID. N. 11511852 ( MOTOGARÇAS) e ID. 

N. 11618150 (E. O MACHADO-ME , bem como as guias de preparo são 

tempestivas. Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 

54-55/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

procurador da parte promovente para que ofereça suas contrarrazões 

aos recursos inominados referente ID. 10084282 ; ID. 11511852 e ID. N. 

11618150, no prazo de 10 (dez) dias. Agua Boa/MT, 8 de fevereiro de 

2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial Designada SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 TELEFONE: (66) 34682298

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Conforme demonstra o extrato em anexo, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000700-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem 

o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000707-12.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA 

DARQUE DA SILVA ALVES - ME Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000568-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA SILVA RIBEIRO BOTELHO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000568-60.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KEILA DA SILVA RIBEIRO 

BOTELHO - ME REQUERIDO: DAYANE JESUS SANTOS Vistos, etc. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos 

legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do 

mérito na forma do art. 487, III do 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. Água Boa/MT, 11 de julho de 2017 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS ETC... HOMOLOGO a sentença 

de lavra do Juiz Leigo para que surtam os efeitos legais. Cumpra-se a 

CNGC. ÁGUA BOA, 31/07/2017. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 3032-11.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Silva, Thiago Paulino de Souza, 

Douglas Weber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:, GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 19 

DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13:45 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116761 Nr: 6705-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Mattioni Sari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Código: 116761

DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista estar tramitando neste juízo os autos principais (cód. 

117553), transladada cópias dos principais atos àqueles.

2. ARQUIVE-SE com as providências da CNGC.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Água Boa/MT, 06 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81055 Nr: 4076-41.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira dos Reis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 81055

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. DETERMINO que seja procedida à intimação pessoal do réu, para que 

para que comprove o cumprimento das condições estabelecidas em 

audiência, conforme ata de fl. 77, cuja cópia do termo da respectiva 

audiência deverá acompanhar o respectivo mandado.

2. O réu deverá comprovar o recolhimento das prestações pecuniárias 

faltantes ou justificar o respectivo inadimplemento, no prazo de 05 dias, 

sob pena de revogação das condições e prosseguimento do feito.

3. Findado o prazo, certifique-se a secretaria e abra-se vistas do autos ao 

MPE.

 4. Se necessário, sirva a presente decisão como mandado/ofício, 

devendo a Secretaria providenciar a extração de cópias das peças que 

forem pertinentes ao seu integral cumprimento.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 06 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 119561 Nr: 1935-39.2017.811.0021

 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): Carla Eduarda Rodrigues dos Santos, Daniel 

Bezerra de Freitas, Dalmo Bezerra de Freitas, Ivaldo Bezerra de Freitas, 

Marcio Matheus de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:12971/MT, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 Vistos em correição.

1) Intime-se o Advogado Dr. Renato Wentz Manhaes para apresentar 

resposta à acusação em favor dos réus DALMO BEZERRA DE FREITAS, 

IVALDO BEZERRA DE FREITAS e DANIEL BEZERRA DE FREITAS, haja 

vista constar procuração nos autos (fls. 162/164) no prazo de 10 dias 

(art. 396 e 396-A do CPP).

2) Em caso de inércia do Advogado Dr. Renato Wentz Manhaes, 

considerando que os réus IVALDO BEZERRA DE FREITAS e DANIEL 

BEZERRA DE FREITAS já foram intimados para constituir novo advogado, 

intime-se tão somente o réu DALMO BEZERRA DE FREITAS para constituir 

novo Advogado, no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Permanecendo os réus DALMO BEZERRA DE FREITAS, IVALDO 

BEZERRA DE FREITAS e DANIEL BEZERRA DE FREITAS sem defesa nos 

autos, nomeio a Defensoria Pública para apresentar defesa preliminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 121048 Nr: 2878-56.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Conceição Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 121048

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO a cota ministerial retro.

2. Deveras, não localizado para ser citado pessoalmente, CITE-SE o 

denunciado, via editalícia, para responder a acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas e juntar provas, tudo nos termos do art. 406ss do 

CPP, devendo constar no mandado citatório a informação ao denunciado 

de que se não possuir advogado, deverá declarar a este Juízo para que 

lhe seja nomeado Defensor Público.

3. Findando o prazo, certifique-se e abra vistas ao MPE.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28958 Nr: 3397-12.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulissismar Silva Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3556/B, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Autos de Código n°: 28958

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem

1. Homologo para que surtam os legais efeitos a desistência de inquirição 

da testemunha Gumercina Silva de Aguiar arrolada pelo MPE.

2. DEFIRO a manifestação ministerial de fl. 65 EXPEÇA-SE carta precatória 

à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO com as homenagens de estilo, 

para oitiva da vítima e sua genitora, devendo a escrivania observar o 

endereço fornecido, 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 (Art. 1.362 da CNGC), 

observando a escrivania o que preconiza o art. 354 e 356 do CPP.

2. Instrua a carta precatória com fotocópia da denúncia e do inquérito 

policial consoante art. 1360 e parágrafos da CNGC.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31710 Nr: 710-28.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Autos de Código n°: 31710

Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos em resposta ao ofício 21763/2015 á fl. 76, 

DETERMINO A DESTRUIÇÃO DAS CÉDULAS FALSAS constante do Laudo 

de fls. 10/16, nos termos do art. 1º, inciso V da Resolução nº 428 de 

07/04/05 do Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista o 

encaminhamento das cédulas ao Banco Central (fl.76), OFICIE-SE a 

referida autarquia, através de sua Gerência Técnica.

Por fim, cumprida a sentença na integra, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 06 de fevereiro de 2018

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80854 Nr: 3875-49.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvanio André Fidelix Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 80854

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO a cota ministerial retro.

2. Deveras, não localizado para ser citado pessoalmente, CITE-SE o 

denunciado, via editalícia, para responder a acusação por escrito, no 
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prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas e juntar provas, tudo nos termos do art. 406ss do 

CPP, devendo constar no mandado citatório a informação ao denunciado 

de que se não possuir advogado, deverá declarar a este Juízo para que 

lhe seja nomeado Defensor Público.

3. Findando o prazo, certifique-se e abra vistas ao MPE.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120905 Nr: 2797-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleionomar dos Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Tendo em vista que a testemunha encontra-se com 

atestado médico, REDESIGNO sua oitiva para o dia 22/03/2017, às 

13h50min. Requisite-se a testemunha. Dou a presente por publicada. 

Cumpra-se a CNGC. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84807 Nr: 3644-85.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Brandão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Tendo em vista que a vítima já foi ouvida, desnecessária 

sua oitiva novamente. Ausente o réu, o qual não foi intimado, razão pela 

qual DESIGNO o dia 09/04/2017, às 13h50min para o interrogatório do réu. 

Intime-se o réu no endereço constante nos autos, bem como no endereço 

constante nos autos de ação penal sob o Código n. 1022474. Dou a 

presente por publicada. Cumpra-se a CNGC. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102114 Nr: 3517-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Felipe Dall Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Defiro a oitiva da testemunha Policial Civil Luiz Carlos A. de 

Carvalho. Para tanto, designo o dia 09/04/2018, às 13h40min, ocasião em 

que o réu também será interrogado. Requisite-se a testemunha. Dou a 

presente por publicada. Certifique-se a Secretaria o local onde a 

testemunha PM Julian Costa Guimarães encontra-se lotada, expedindo-se 

a respectiva carta precatória. Cumpra-se a CNGC. Saem os presentes 

intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102115 Nr: 3518-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelton Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 102115

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO a cota ministerial retro.

2. Deveras, não localizado para ser citado pessoalmente, CITE-SE o 

denunciado, via editalícia, para responder a acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas e juntar provas, tudo nos termos do art. 406ss do 

CPP, devendo constar no mandado citatório a informação ao denunciado 

de que se não possuir advogado, deverá declarar a este Juízo para que 

lhe seja nomeado Defensor Público.

3. Findando o prazo, certifique-se e abra vistas ao MPE.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105769 Nr: 91-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Luis Sotelo Bautista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 105769

 Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO a cota ministerial retro.

2. Deveras, não localizado para ser citado pessoalmente, CITE-SE o 

denunciado, via editalícia, para responder a acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), oportunidade em que poderá 

arrolar testemunhas e juntar provas, tudo nos termos do art. 406ss do 

CPP, devendo constar no mandado citatório a informação ao denunciado 

de que se não possuir advogado, deverá declarar a este Juízo para que 

lhe seja nomeado Defensor Público.

3. Findando o prazo, certifique-se e abra vistas ao MPE.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56014 Nr: 1762-57.2013.811.0020

 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: ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEZILIA CORREA DE REZENDE (Espólio), 

LEONY FLÁVIO DE CARVALHO (Espólio), SEBASTIÃO CORRÊA DA 

SILVA, ITAMAR CORRÊA DE OLIVEIRA, MARLENE CORREA DE OLIVEIRA, 

CORACINA SEVERINA DA SILVA, ANTONIO BOSCO CORREA DA SILVA, 

LINDOMAR CORREA DE OLIVEIRA, LILIA CORREIA FERREIRA, LEILIANE 

ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA CORREA DA SILVA, 

MARIA LAURA LIMA DA SILVA, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, CORACI 

MARIA DA SILVA, LEONI LIMA DA SILVA NETO, EVANILDE ALVES 

CARVALHO, JURACI CORREA DA SILVA (Espólio), MAXSON LIMA E 

SILVA, ALEXANDRO LIMA DA SILVA, NIVALCI MOREIRA DOS SANTOS, 

OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DE CARVALHO 

CARRIJO - OAB:36.645, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente com amparo nos provimentos nºs. 52 à 

56 de 2017 da CGJ, impulsiono os presentes autos para: Intimar a parte 

autor para no prazo legal manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, juntada às fls. 96

Carlos H. F. Foz - analista judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 11663 Nr: 1584-26.2004.811.0020

 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: JUDITH DAVID RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Intimar a parte autor para no prazo legal manifestar-se acerca da petição 

juntada às fls. 99/104.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 5144-19.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚCARD FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS BORGES REZENDE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, encaminhamos a presente ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao teor da certidão do Oficial de Justiça de referência 13.

Alto Araguaia - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 241-38.2017.811.0020

 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: JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDC

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

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na ref. 27.

2. O Ministério Público manifestou favoravelmente pela homologação do 

acordo.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57280 Nr: 274-33.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE RADAELI FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Documento juntado 

retro.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 652-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBECA BOUTIQUE, ALICE DANUSA 

FERNANDES LACERDA, FABIANO FERNANDES LACERDA, MILTON 

FERNANDES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO LACERDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT, 

LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte requerente, para manifestar-se quanto 

a penhora de fls.98/102, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 91007 Nr: 274-91.2018.811.0020

 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: SLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para manifestar-se quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de ref. 19.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-90.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANY SOUZA PIRES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Karlla Diannelly Gobira de Souza Rodrigues (REQUERIDO)

J. E. K. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Alaíde Inácio da Silva (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, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018, às 10:40 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-17.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS REZENDE OAB - PR0047143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT0006177A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018 , às 10:00 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-58.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TEODORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (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, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018 , às 10:50 

horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DREWLO PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000025-60.2017.8.11.0020 REQUERENTE: PAULO SERGIO DREWLO 

PETRY REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus 

moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. Os fatos narrados 

na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, a princípio 

e em uma análise rasa dos autos, a conclusão da verossimilhança nas 

alegações expendidas, tendo em vista que o(a) reclamante encontra-se 

impossibilitado(a) de utilizar os serviços de telefonia (efetuar e receber 

ligações) da reclamada, em razão de cobrança é indevida (além do 

contratado), fato que está causando diversos prejuízos ao mesmo, 

restando evidenciado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” a 

justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 3. Por outro 

lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional 

o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC, a contrario sensu. 4. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, DETERMINANDO à parte reclamada que 

restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a linha telefônica da parte 

reclamante na modalidade pré-paga (terminal nº (66) 99935-9846), sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o período máximo de um mês, em conformidade com o art. 537 

do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta 

decisão. 5. DEFIRO, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6°, VIII, do CDC. 6. DESIGNE-SE audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 

7. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 8. CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 

9º da Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da 

LJESP, CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Em 

último caso, havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos 

do Juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DREWLO PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018 , às 10:20 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-49.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A IDEAL TECIDOS (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, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018 , às 10:30 

horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56074 Nr: 1824-97.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA RUSSOMANO NETO, MADECAVI 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 8. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do 

Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do acusado MADECAVI 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, face ao decurso do 

lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a mesma fosse 

exercitada e DETERMINO o “arquivamento” do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias.9. Acerca das 

madeiras apreendidas, cujo foi decretado à doação em favor da Igreja 

Assembleia de Deus, localizada na Vila Aeroporto, para custear a 

construção do refeitório coberto, local em que seriam realizadas as 

atividades sociais da referida igreja em favor da comunidade (ref. 01 - fls. 

51/52), bem como o termo de doação acostado à ref. 01 – fl. 97. 

Compulsando os autos verifico que não houve a apresentação de contas 

por parte da Igreja Assembleia de Deus, localizada na Vila Aeroporto. Por 

conseguinte, INTIME-SE a Igreja Assembleia de Deus, localizada na Vila 

Aeroporto, referida nos autos, para que preste contas referentes à 

doação de madeiras efetuadas no presente feito.10. Ciência ao MPE.11. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 09 de janeiro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

RETIFICAÇÃO DO ITEM 7.1 DO EDITAL Nº. 01/2018 - DF

Edital nº 03/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o conteúdo do item 7. DOS 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE, expresso no Edital n.º 01/2018/DF do 

Processo Seletivo que visa a seleção para Credenciamento de psicólogos 

da Comarca de Barra do Bugres, torna público o presente edital para 

retificar o item supra citado, em conformidade com a Portaria 

379/2015/PRES, que passa a ter o seguinte texto.

(...)

 7.1 Para efeito de desempate prevalecerá a seguinte ordem de notas:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº. 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o item 6, do edital 01/2018-DF;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o item 6, 

do edital 01/2018-DF.

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

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no átrio 

do fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 8066 Nr: 1066-77.2001.811.0008

 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: FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE MELO FILHO, CARLOS MAURO 

CERCI, ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico r dou 

fé que a r sentença transitou em julgado sem interposição de recurso. 

Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento da Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 121651 Nr: 19894-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RENE BARBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA RAMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.256-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:MT-13.822

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46978 Nr: 3144-29.2010.811.0008

 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: JANDIRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 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, conforme r despacho de fls 139

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95134 Nr: 4605-94.2014.811.0008

 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: ELIENE DE SOUZA RONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 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.: 96253 Nr: 5392-26.2014.811.0008

 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: CLEMENTE RODRIGUES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 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.: 96270 Nr: 5409-62.2014.811.0008

 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: LIVIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663
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 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 Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 25030 Nr: 1512-07.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DA COSTA & SILVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o excipiente para manifestar-se em 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 4469-68.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. L. dos Santos Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 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 a que se 

manifeste, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 4614-56.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121651 Nr: 19894-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RENE BARBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA RAMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.256-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:MT-13.822

 Vistos e etc.

I- Recebe-se a exceção de incompetência e de acordo com os arts. 306 e 

265, III, do Código de Processo Civil de 1973 (época em que o pedido foi 

formulado) suspende-se o processo até que a exceção seja 

definitivamente julgada.

II- Certifique-se no processo principal o recebimento da exceção e a 

suspensão do feito.

III- Ouça-se o excepto, em 10 dias (art. 308 do CPC/73).

IV- Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129730 Nr: 6394-26.2017.811.0008

 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: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FLORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961 - 30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar a complementação de diligência do 

Sr. Oficial deJustiça no valor de 406,00(quatrocentos e seis reais) o 

depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132149 Nr: 7770-47.2017.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇAO DE BOMBAS ITA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DALRI - 

OAB:98.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar a complementação da diligência do 

Sr. Oficial no valor de 406,00(quatrocentos e seis reais) o depósito deverá 

ser efetuada no site do TJMT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 290-28.2011.811.0008

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO SILVESTRINI, NAIR FARIAS 

SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHETE - OAB:MT- 5.665

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A em face de MÁRIO 

SILVESTRINI e NAIR FARIAS SILVESTRINI, devidamente qualificados nos 

autos para, com base no art. 1º do Decreto nº 35.851/54, DECLARAR a 

constituição de servidão administrativa permanente em favor da 

requerente sob o imóvel objeto da matrícula nº 23.011 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres/MT, podendo a 

requerente praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de 

construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de 

transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à 

área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra 

via praticável (art. 2º, §2º do Decreto nº 35.851/54), competindo ainda à 

requerente o direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, 

dentro da área da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as 

linhas de transmissão ou distribuição (art. 3º, §2º Decreto nº 35.851/54) e, 

com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Barra do Bugres/MT para averbação à margem da matrícula nº 23.011 da 

existência da servidão ora declarada em favor da requerente 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A. Proceda-se o necessário 

para a vinculação do depósito judicial de p. 119 a uma subconta vinculada 

a este processo. Após, intime-se o requerido para fornecer o número de 

uma conta corrente e do CPF do titular visando a transferência online do 

valor depositado.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, por 

equitativa apreciação, em um total de R$ 300.00 (trezentos reais), com 

fundamento no art. 82, § 2º, e atento às diretrizes do § 3º, do Código de 

Processo Civi(...)Após tudo devidamente cumprido, transitada em julgado, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 1410-67.2015.811.0008

 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: JUCILAINE VILARINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 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.: 30032 Nr: 1879-94.2007.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHRA-M, EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por 

Eliene Maria Rodrigues, em face de Edson de Araujo, ambos qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, observa-se que o filho do casal reside 

com a mãe materna na comarca de Juscimeira/MT, conforme informa o 

Ministério Público à fl. 84, requerendo a remessa dos autos.É o que 

merece ser relatado.Decido.Nos termos do art. 147, inc. I do ECA, a 

competência será determinada: I- pelo domicílio dos pais ou responsável 

pela criança, e, no momento, o responsável pela menor reside em 

Juscimeira/MT.O art. 147, inc. I do ECA, visa preservar os interesses do 

menor e, sendo critério determinante do seu interesse. Logo, há de se 

concluir que não se trata de competência relativa, até porque não seria 

plausível a prorrogação de competência em prejuízo do interesse da 

criança.Por isso, o Juízo de onde reside o responsável pela menor é 

absolutamente competente para apreciar demandas que envolvam a 

criança, sendo, portanto, este juízo incompetente para processar e julgar 

a presente demanda.Assim, nos termos do artigo 147 I do ECA, c/c art. 43 

e 64,§1º do Código de Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta 

deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO da 

competência para a Vara competente da Comarca de Juscimeira/MT, para 

onde determino a imediata remessa dos autos, com as providências de 

praxe.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 85945 Nr: 1750-79.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROMULO MENESES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - 

OAB:15037/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97139 Nr: 6084-25.2014.811.0008

 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: NILZA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 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.: 97155 Nr: 6100-76.2014.811.0008

 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: SONIA CARDOSO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 4106-47.2013.811.0008

 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: MARIA CICERA ALVES DE ALCANTARA ILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):terceiros interessados

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, pelo que com fulcro no art. 4º, inciso III, e art. 1.767, 

inciso I, do Código Civil, DECLARO A INTERDIÇÃO de GILSON FIRMIMO 

DOS SANTOS, qualificado na inicial, e NOMEIO MARIA CICERA ALVES DE 

ALCANTARA ILARIO como sua curadora, que deverá prestar 

compromisso nos autos. De outro lado, fica a curadora dispensada da 

especialização da hipoteca legal, levando-se em consideração ser pessoa 

próxima do interdito, não se tendo em vista outra pessoa com o grau de 

parentesco mais próximo do interdita e, sobretudo em razão da presunção 

de sua idoneidade. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do 

Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. 

EXPEÇA-SE mandado para averbação no Registro Civil. Sem custas, por 

se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). 

Por fim, considerando que ainda não houve a fixação de honorários para o 

perito nomeado à fl. 27, FIXO em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

considerando, inclusive que o laudo foi juntado às fls. 38/41. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do perito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cumpram-se as demais disposições do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95609 Nr: 4944-53.2014.811.0008

 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: FABRICIA ARMANDO FAVARETTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 350 de 655



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 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.: 95828 Nr: 5087-42.2014.811.0008

 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: ESPOLIO DE AUGUSTA MARIA RESENDE, CRISTIANE 

PEDROSO DOS SANTOS, AGILENE PEDROSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 115556 Nr: 5095-48.2016.811.0008

 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: ARENIL SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, pelo com fulcro no art. 4º, inciso III, e art. 1.767, inciso 

I, do Código Civil, DECLARO A INTERDIÇÃO de LUCAS DE SOUZA LIMA, 

qualificado na inicial, e NOMEIO ARENIL SILVA DE SOUZA como sua 

curadora, que deverá prestar compromisso nos autos. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil, inscreva-se o 

presente no Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. EXPEÇA-SE mandado para averbação no 

Registro Civil. DEFIRO a gratuidade da justiça. Após tudo cumprido e 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 127138 Nr: 4812-88.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA ROSANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 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.: 129444 Nr: 6259-14.2017.811.0008

 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: IZAQUE BATISTA BRANDÃO, PATRICIA FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido 

regularizada a emenda no prazo estabelecido, e por consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.SEM 

CUSTAS.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - 

MT, 07 de fevereiro 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.: 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:

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria N. 678/2017-PRES que torna ponto facultativo o 

dia 28/03/2018, REDESIGNO o dia 04/04/2018 às 16hs30m no prédio do 

Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 07 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133117 Nr: 373-97.2018.811.0008

 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: 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:

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria N. 678/2017-PRES que torna ponto facultativo o 

dia 28/03/2018, REDESIGNO o dia 04/04/2018 às 15hs30m no prédio do 

Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 07 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 133232 Nr: 453-61.2018.811.0008

 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: Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 dias manifeste-se quanto 

ao parecer técnico apresentado as fls. 69, trazendo aos autos os 

documentos necessários à analise do pedido, realizada a emenda, no 

prazo assinalado, nova vista ao NAT para apreciação e, após, conclusos 

com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132754 Nr: 111-50.2018.811.0008

 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: ILDO DA GAMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88510 Nr: 4271-94.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de Abril de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92506 Nr: 2519-53.2014.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉU AZUL TRANSPORTADORA RODOVIARIO 

LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA, VICENTE LEONARDO LENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA 

- OAB:MT-3380

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de ABRIL de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132379 Nr: 7907-29.2017.811.0008

 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: JMP, RGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132395 Nr: 7920-28.2017.811.0008

 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: Hiago Felipe Barbosa da Silva, MCBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CAVALCANTE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Março de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 6202-98.2014.811.0008

 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: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIODA ROCHA 

FARIA FILHO - OAB:23.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 7662/O, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:MT 9465

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 15 de Março de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127967 Nr: 5339-40.2017.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: IVONETE SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Março de 2018 às 16:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 7069-86.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE HESPANHOL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO UNISELVA, FUNASA - 

FUNDAÇAO NACIONAL DA SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BARROS FERREIRA JR - 

OAB:7.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Março de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132320 Nr: 7863-10.2017.811.0008

 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: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Março de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132366 Nr: 7894-30.2017.811.0008

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVINO MARIA NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Março de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 4551-26.2017.811.0008

 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: LDS, MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA PINHEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 13:15 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122935 Nr: 2571-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSS, TPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53159 Nr: 3911-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar Magalhães - 

OAB:MT. 14.445, ELVIS ANTONIO KLAUK JR - OAB:MT/15462, 

JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23.223

 Indefere-se o pedido de fls. 373/5, nos termos da decisão de fls. 337/9, fl. 

371, eis que a Defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo apto a 

modificar o contexto fático. Desta forma, aguarde-se o implemento do 

prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95053 Nr: 4548-76.2014.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO REGIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 
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- OAB:13.599

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperando ALEXSANDRO REGIS DA SILVA, qualificado, condenado 

pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, I e II do CPB, à pena de 

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 

(treze) dias-multa; no art. 288, parágrafo único do CPB à pena de 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses de reclusão e no art. 244-B do ECA à pena 01 (um) 

ano de reclusão, conforme acórdão de fl. 439.

O recuperando cumpre pena no regime semiaberto nesta Comarca, desde 

30 de agosto de 2016, conforme termo de audiência admonitória de fls. 

130/2.

O Juízo elaborou cálculo de pena que segue anexo.

II –

Ressai do cálculo de fl.133 que o recuperando alcançou o requisito 

objetivo para a progressão de regime em 17 de dezembro de 2017.

Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, eis que a recuperando 

encontra-se trabalhando e apresentando autodisciplina e senso de 

responsabilidade, nos termos do art. 114, I e II da LEP.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão 

de regime é um direito da recuperando, sendo imperativa a sua 

concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado encontra-se ajustado ao 

processo de reintegração social, DEFERE-SE A PROGRESSÃO DE REGIME 

prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao 

recuperando ALEXSANDRO REGIS DA SILVA.

Designa-se audiência admonitória para o dia 27 de março de 2018, às 

13h30, data única disponível, oportunidade em que serão fixadas as 

condições para o cumprimento da pena no regime aberto.

Ciência às partes. Cumpra-se expedindo o necessário.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 123208 Nr: 2728-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTY GERALDO MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gundher Gomes Duarte - 

OAB:15334, José Maria Barbosa - OAB:16697

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu BERTY GERALDO MORAIS DE SOUZA alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

08 de Maio de 2018 às 17:30 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 5905-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK 

ANDREY DOS SANTOS, WANDERSON DA SILVA FRANCISCO, FELIPE 

MATEUS DA SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.599, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823

 Autos: 5905-86.2017.811.0008 - Código: 128888

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

 Não havendo o réu alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2018, às 13:00 horas.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e 

requisite-se a apresentação do réu .

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

II-

 Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

III-

 Homologa-se a renúncia do mandato do Procurador dos acusados Maciel 

José dos Santos e Patrick Andrey dos Santos eis que devidamente 

notificado ao mandante (fl. 541) e observado o disposto no art. 5º, §3º da 

Lei 8.906/95.

IV-

No ato da intimação, deverá o Oficial de Justiça intimar os acusados 

MACIEL JOSÉ DOS SANTOS E PATRICK ANDREY dos Santos para, de 

imediato, manifestar se tem interesse em constituir advogado de sua 

confiança e, desde logo, indicar o nome, em observância ao princípio 

constitucional da ampla defesa.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 25 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.: 133621 Nr: 725-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT

 Posto isso, com esteio no art. 312 do CPP, por restarem presentes nesta 

fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia 

da ordem pública e aplicação da lei penal, decreta-se a prisão preventiva 

de Alan Justino dos Santos, qualificado nos autos.Expeça-se mandado de 

prisão (CPP, 285, parágrafo único).SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.III –Vista imediatamente ao MPE.Não 

havendo o ajuizamento de ação penal no prazo legal (CPP, 46), conclusos 

de forma imediata.Barra do Bugres/MT, 08 de fevereiro de 2018.João Filho 

de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-83.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)
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SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

decisão ID do documento: 11650026. “...Diante do exposto, rejeito a 

presente impugnação apresentada por NOVO MUNDO MÓVEIS E 

UTILIDADES LTDA. à execução que lhe move JHONATAN NUNES DA 

SILVA, nos termos do artigo 525, § 5º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício ao SCPC/SERASA determinando a exclusão do nome do 

exequente referente ao contrato objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Prossiga-se a execução. Intime-se a parte exequente, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, junte nos autos planilha com demonstrativo 

atualizado do crédito e, assim, requerer 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

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86816 Nr: 42-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTONIO DE SOUZA SANTOS, 

Filiação: Maria Ivanilda de Jesus Souza e Manoel Luis dos Santos, data de 

nascimento: 06/06/1972, brasileiro(a), natural de Araripina-PE, convivente, 

serralheiro. 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: No dia 01 de janeiro de 2017, por volta das 19h22min, 

nas dependências da residência situada na rua das graças, quadra 377, 

lote 03, bairro jardim das palmeiras, nesta Cidade, o denunciado MARCO 

ANTONIO DE SOUZA SANTOS ameaçou com palavras causar mal injusto 

e grave à vítima Maria José Dias de Souza.

Despacho: Autos nº 42-23.2017811.0050 (Código 86816)Autor: Ministério 

PúblicoRéu: Marcos Antônio de Souza SantosVistos.Compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que todas as cautelas foram 

tomadas no intuito de localizar o réu Marcos Antônio de Souza Santos e, 

por consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público 

59.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 363, 

§1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeça-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.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo 

constitui advogado, se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional, desmembrando o feito em relação 

ao réu mencionado. Em seguida, desmembrado o feito, comunique ao 

distribuidor conforme determina a CNGC.Após, arquive-se provisoriamente 

o presente feito, dando-se baixa no relatório.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 27 de 

novembro de 2.017.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, 22 de janeiro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 31575 Nr: 1640-90.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LUIZ PIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25277 Nr: 1918-62.2007.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A DE CAMPO GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/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 autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 1819-53.2011.811.0050

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 113/116, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 39704 Nr: 3057-10.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO FERNANDES, NEUSA SILVESTRE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 355 de 655



autos, diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para 

que diga acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62515 Nr: 488-65.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 488-65.2013.811.0050 (Código 62515)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Wanderson Henrique de Souza

Vistos.

Defiro o pleito ministerial de f. 41.

Cite-se o réu, por meio de carta precatória a ser encaminhada ao Juízo 

competente da Comarca de Cuiabá/MT, para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação ou informe que não possui condições 

para constituir advogado.

Caso o réu informe que não possui condições para constituir patrono, o 

Juízo Deprecado deverá nomear advogado dativo/DPE para apresentar 

resposta à acusação.

Com a resposta, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 4 de abril de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65547 Nr: 3577-96.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEISI KOLLING, para 

devolução dos autos nº 3577-96.2013.811.0050, Protocolo 65547, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 375 Nr: 245-15.1999.811.0050

 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC - CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:5959-MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2.809

 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 ilustre causídica Dra. CASSIA MATOS 

AMARAL para que efetue a devolução do presente 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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30735 Nr: 786-96.2009.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEI LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 22 de 

fevereiro de 2018, às 14h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 3251-39.2013.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 22 de 

fevereiro de 2018, às 14h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 1572-96.2016.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE CRISTINA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 8784

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 22 de 

fevereiro de 2018, às 14h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 21480 Nr: 1764-78.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

DIOGENES VERGINIO BENETTI, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico para os devidos fins que o advogado Dr. MARCO ANTONIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 356 de 655



MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, devidamente intimado através do 

DJE nº 10190, de 31/01/2018 e publicado no dia 01/02/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, representando o polo ativo; e 

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, representando 

o polo passivo., a devolver os autos 1764-78.2006.811.0050 – código 

21480, em carga com o advogado desde 14/12/2017, até o momento não 

procedeu a devolução do mesmo. Posto isto, encaminho para providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 39350 Nr: 2703-82.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA TAISE TESSARO MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico para os devidos fins que a advogada Dra. DAIANA TAYSE 

TESSARO MINOZZO - OAB:12.280/MT, devidamente intimada através do 

DJE nº 10188, de 29/01/2018 e publicado no dia 30/01/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: DAIANA TAYSE 

TESSARO MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT, 

representando o polo ativo, a devolver os autos 2703-82.2011.811.0050 – 

protocolo 39350, em carga com a advogada desde 23/11/2017, até o 

momento não procedeu a devolução do mesmo. Posto isto, encaminho 

para providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 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

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico para os devidos fins que o advogado Dr. MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, devidamente intimado através do 

DJE nº 10192, de 02/02/2018 e publicado no dia 05/02/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: ROMES JÚLIO 

TOMAZ - OAB:PROCURADOR/MT, representando o polo ativo; e MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, representando o polo 

passivo, a devolver os autos 313-37.2014.811.0050 – código 66244, em 

carga com o advogado desde 14/12/2017, até o momento não procedeu a 

devolução do mesmo. Posto isto, encaminho para providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 78059 Nr: 4011-17.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIJAIME APARECIDO ALVES, SANDRA DIAS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a ilustre causídica Dra. DEISI KOLLING 

para que efetue a devolução do presente 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 4500-20.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 

TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a ilustre causídica Dra. DEISI KOLLING 

para que efetue a devolução do presente 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000042-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000042-06.2017.8.11.0050 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 dos oficios de IDs: 11152842, 11194395 e 11697690. Campo Novo 

do Parecis-MT, Quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BRAGA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000079-96.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 08 de Fevereiro 

de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000081-66.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel ou declaração assinada pelo locador, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Campo Novo do Parecis 

(MT),Quinta-feira, 08 de Fevereiro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1920-80.2017.811.0050

 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: JERUSA PINTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIS OTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 09 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 2995-28.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 09 de 

agosto de 2018, às 14h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86307 Nr: 4689-95.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 09 de 

agosto de 2018, às 16h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87658 Nr: 474-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE SOUZA BATISTA, IRACEMA 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que, considerando que a magistrada Claudia Anffe Nunes da 

Cunha encontra-se de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, a 

mesma determinou verbalmente a redesignação do ato designado para 

esta data. Assim, saem os presentes intimados para a data de 09 de 

agosto de 2018, às 17h00min.

Campo Novo do Parecis– MT, 08 de fevereiro de 2018

___________________________________

Angela Carla Einik

Gestora Administrativa 2

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141157 Nr: 913-16.2018.811.0051

 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: Alberone Martins Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 913-16.2018.811.0051 - 141157

Obrigação de fazer

Despacho.

Vistos etc.

Em respeito ao disposto no Provimento nº 02/2015, da Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, ENCAMINHE-SE cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT, a fim de que apresente parecer 

acerca da condição do Requerente.

 Com o expediente, ENCAMINHE-SE cópia integral do feito.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente nos autos os orçamentos referentes à cirurgia postulada, 

com a finalidade de verificação de competência.

Após, CONCLUSOS para análise do pedido liminar.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96086 Nr: 2780-49.2015.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Autos n° 2780-49.2015.811.0051 - 96086 (...) Decido. Pelo exposto, 

reconhecendo a insuficiência do pagamento, INTIME-SE o Executado, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que promova a complementação 

da verba honorária, no valor de R$ 1.269,26, sob pena de serem 

autorizados os atos de expropriação de bens ou direitos seus. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para autorizar a 

liberação de todo o valor já depositado à conta indicada na petição de 

setembro de 2017. Não havendo pagamento, INTIME-SE o Exequente, 

também na pessoa de seu nobre Procurador, para que indique bens 

disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências que entender 

necessárias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17114 Nr: 3016-16.2006.811.0051

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mega Indústria de Nutrição, Fomento Animal e Comércio 

de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeuvane Rocha Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das 

custas para envio e distribuição da Carta Precatória endereçada à 

Comarca de Jaciara-MT, conforme artigo 389 da CNGC-MT a seguir 

transcrito.

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 2239-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCAB AGRO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:19494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que se manifeste quanto ao pedido de 

suspensão aduzido pelo Executado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 5905-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamyla de Figueiredo Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCAB AGRO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:19494

 Autos n° 5905-88.2016.811.0051 - 117144

Embargos de Terceiro

Despacho.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de abertura da fase de cumprimento de sentença, uma 

vez que, em atenção ao princípio da causalidade, reconheceu-se, na falta 

de anotação da transferência da propriedade na matrícula do imóvel, 

motivo para não imputar encargos processuais à Embargada.

A sentença, aliás, já transitou em julgado, de maneira que não mais se 

poderia modificar o que se determinou a título de sucumbência.

Assim, não havendo título em favor do Exequente, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141092 Nr: 878-56.2018.811.0051

 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: Dany José de França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Requerente.No mais, 

POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o 

saneamento do processo, quando então serão fixados os pontos 

controvertidos, e definidos os meios de prova a serem produzidos.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, 07 de 

fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17507 Nr: 3395-54.2006.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Mesquita da Costa

 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:

 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, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120878 Nr: 1596-87.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

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

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1596-87.2017.811.0051 - 120878

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que diga sobre a Certidão feita pela Sra. Oficial de Justiça, procedendo ao 

recolhimento dos emolumentos.

Havendo o pagamento, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127394 Nr: 4459-16.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes 

- OAB:58.548/SP, Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 Autos nº 4459-16.2017.811.0051 - 127394

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Não há nenhuma irregularidade no impulsionamento que abre prazo à parte 

adversa para manifestação sobre tão importante pedido de apreensão.

No mais, não se sabe que prejuízos o simples impulsionamento acarretou 

ao Requerente, especialmente se considerada a data de distribuição desta 

carta precatória, ainda em junho de 2017. Aliás, a simples menção 

genérica a prejuízos, feita pelo Requerente, é indicativo claro de que 

mesmo a douta Subscritora não se deparou com nenhum risco concreto 

de lesão.

No que se refere à decisão do egrégio Tribunal de Justiça e, também, à 

decisão do Juízo deprecante, tem-se que o objeto delas difere da 

discussão que se inaugurou nestes autos. É que a questão não é se o 

crédito se submete, ou não, à recuperação judicial, mas se os bens cuja 

apreensão se solicitou são essenciais à atividade dos Devedores.

De todo modo, em relação a essa nova questão atinente à essencialidade 

dos bens a serem apreendidos, como se sabe, a atribuição não parece 

ser do Juízo deprecante. Mais adequado é que a pertinência da apreensão 

dos bens da garantia, em razão de eventual essencialidade deles, seja 

analisada no bojo dos autos da recuperação judicial.

Assim, tendo por correto o procedimento adotado pelo Sr. Gestor, 

AGUARDE-SE a manifestação do Requerido.

Em seguida, JUNTE-SE cópia do pedido e da resposta aos autos da 

recuperação judicial, para que lá seja analisado o pedido de apreensão 

feito pelo Requerente.

Juntada a resposta, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138467 Nr: 10033-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozangela de Fatima Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 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 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, nos termos 

da decisão proferida no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140441 Nr: 581-49.2018.811.0051

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 581-49.2018.811.0051 - 140441

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO, por ora, o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da 

filha comum ao que corresponder a 30% dos rendimentos líquidos 

auferidos pelo Requerente.

DEFIRO, ainda, o pedido de visitas, nos exatos moldes indicados na p. 06 

da inicial.

Assim, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente, este só na pessoa 

de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC), a fim de que 

compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência 

de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de incorrerem em 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, sem a cópia da petição 

inicial, mas assegurando-se à Requerida o direito de examinar os autos a 

qualquer tempo.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC)

 Por fim, na forma 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, 8 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 818-83.2018.811.0051

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

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS, BESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONDENO o Requerido ao pagamento do que for correspondente 

a 47,17% do salário mínimo, atualmente R$ 450,00, a título de prestação 

alimentícia provisória à filha comum do casal.FIXO horário para visitas tal 

como sugerido pela Requerente, explicitando, ainda, a manutenção de 

eventual medida protetiva que restrinja a aproximação das Partes. Nesse 

caso, se ainda mantida tal restrição pelo Juízo criminal, caberá ao 

Requerido indicar pessoa de confiança sua a proceder ao transporte da 

criança.POSTERGO o pedido antecipatório de fixação de guarda, já que a 

Representante Legal, sendo mãe biológica das Menores, pode muito bem 

exercer seu encargo sem limitação só sanada por termo provisório de 

guarda. Não há, pois, urgência a exigir a pronta manifestação 

judicial.CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, pessoalmente, a 

fim de que compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

à audiência de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de 
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citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência, sem a 

cópia da petição inicial, mas assegurando-se ao Requerido o direito de 

examinar os autos a qualquer tempo.Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141172 Nr: 915-83.2018.811.0051

 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: Marly Carvalho Bertogna

 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° 915-83.2018.811.0051 - 141172

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento 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, 07 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141187 Nr: 923-60.2018.811.0051

 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: Francisco Bremm

 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° 923-60.2018.811.0051 - 141187

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento 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, 07 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80915 Nr: 1073-80.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP, Maria José Gregorio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca das fls. 129, na qual a perita solicita laudo oftalmológico para 

conclusão do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 4735-47.2017.811.0051

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 MT, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação 

apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do novo Código 

de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 8695-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXP, MXdS, AXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX 

- OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 23/04/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92858 Nr: 1573-15.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu procurador, 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. 
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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 parte 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98930 Nr: 3712-37.2015.811.0051

 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: Flavio Augusto Mesquita Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Gasparelo Júnior 

- OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio Furquim de Araújo 

Souza Lima - OAB:146.474/SP

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do laudo pericial anexado 

à ref. 87, no prazo de 15 dias, conforme decisão: "... Com o aporte do 

referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, 

em igual prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC).É 

o que me cumpre."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3260 Nr: 380-53.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Benjamim Moro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adilar Pereira da Costa -Espolio, Maria 

Terezinha Palmeira da Costa, Luiz Alfredo Palmeira da Costa, Alessandro 

Tiaraju Palmeira da Costa, José Adiliano Palmeira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 INTIMO a PARTE AUTORA, na pessoa de sua procuradora, para promover 

o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos 

termos do item 2.29.1 da CNGC, advertindo sobre a necessidade da parte 

exequente indicar providência 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 (item 2.29.1.2 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22971 Nr: 940-48.2008.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pietro Materassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do laudo de avaliação de fl. 

77 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 2083-57.2017.811.0051

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, José da Conceição e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° 2083-57.2017.811.0051 - 122080

Exeibição de Documento

Despacho.

Vistos etc.

Em consulta à aludida execução em trâmite no Juizado Especial desta 

Comarca, viu-se ainda a paralisação do feito, ao menos no que tange à 

abertura do prazo de embargos.

Assim, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que diga sobre os documentos juntados pela Parte contrária, 

requerendo, ainda, o que lhe for de direito.

Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência da designação 

da audiência especial do art. 402 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140170 Nr: 433-38.2018.811.0051

 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: Rosania Barbosa Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECSON NUNES DA SILVA, Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para: a) apresentar o documento 

essencial para a propositura da ação (comprovante de quitação integral 

do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre Otávio 

Eckert e Mário Hendges) e b) consignar se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação ou de mediação, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil.Cumpridas as determinações ou transcorrido “in albis” o 

p r a z o  a s s i n a l a d o ,  C E R T I F I Q U E - S E  e  V O L T E M - M E 

conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo 

Verde - MT, 05 de fevereiro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14310 Nr: 241-28.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

Espécie: 241-28.2006.811.0051 – Código 14310

Instrutória

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Alberto da Rocha, Antonio Cesar dos Santos e Rosemary 

Grandi dos Santos.

Data e horário: 20 de julho de 2017, às 13h00min (MT).

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença da MMª Juíza de Direito, e 

das partes, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ausente os executados ALBERTO DA ROCHA e ROSEMARY GRANDI 

DOS SANTOS.

Em seguida, tentada a conciliação esta restou infrutífera. Por outro lado, 

as partes concordaram com a atualização do valor do bem penhorado 

(Fazenda Canaã II- matrícula 2252) para R$ 10.960.000,00 (dez milhões, 

novecentos e sessenta mil reais). Concordam, ainda, em utilizarem-se da 

avaliação da Fazenda Boa Esperança IV, a ser realizada nos autos de 

código 21949.

Dada a palavra ao advogado da parte exequente, pugna pela juntada de 

substabelecimento. Requer seja a parte executada intimada para 

comprovar a arrematação dos demais bem penhorado. Em não 

comprovada, pleiteia a alienação judicial do bem.

 Dada a palavra ao advogado da parte executada, informa que o bem 
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(Canaã III) foi objeto de arrematação na Justiça do Trabalho.

DELIBERAÇÕES

A MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. I) De início, DEFIRO o 

pedido de juntada de substabelecimento; II) No mais, CONCEDO o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado comprove que a arrematação do 

bem penhorado foi efetivada pela Justiça do Trabalho; III) Transcorrido tal 

prazo e não provada tal ocorrência, desde já, a realização da alienação do 

bem penhorado, na forma do leilão judicial presencial, conforme art. 879, II, 

do NCPC. Por corolário, NOMEIO o Senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, 

matrícula JUCEMAT nº 019, com endereço na Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, 

E-mail: flares_aguiar@hotmail.com, como leiloeiro judicial, de acordo com o 

art. 883, do NCPC. Desde já, ARBITRO a comissão ao leiloeiro no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda. INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, 

em aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 884 e 887 do 

NCPC, disponibilize data para a realização do leilão. ESTABELEÇO o prazo 

de 90 (noventa) dias para a realização do leilão (art. 880, §1º, NCPC) e, 

não sendo possível a sua concretização por meio eletrônico, o leilão será 

presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do Fórum, em conformidade 

com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC. CONSIGNE-SE que no caso 

de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a necessidade 

de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado em valor vil, 

atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do NCPC. 

ESTIPULO, como preço mínimo, 70% do valor do avaliação fixada nesta 

oportunidade para lanço do bem em alienação. De igual forma, DEFINO a 

condição de pagamento à vista, na forma de depósito judicial, salvo se, na 

ausência de lance para pagamento à vista (art. 895, § 7º, NCPC), houver 

requerimento do interessado para pagamento parcelado na forma do art. 

895 do NCPC, cuja proposta de parcelamento deverá ser acompanhada da 

caução idônea oferecida, caso em que, as partes deverão ser intimadas 

para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE, com pelo 

menos 05 (cinco) dias de antecedência, a parte executada, por meio de 

seu advogado, ou por correio, se não tiver procurador constituído (art. 

889, I, do NCPC), bem como os terceiros eventualmente arrolados nos 

incisos II a VIII do art. 889 do NCPC. Por conseguinte,, DEVERÁ o 

exequente acostar aos autos certidão atualizada do imóvel, bem como 

planilha atualizada do débito, bem como acostar aos autos planilha 

atualizada do débito, bem como CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo por que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74241 Nr: 3228-27.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divaldo de Paula Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiles Maria Fontaniva - 

OAB:10698/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 INTIMO a parte autora que o processo foi desarquivado e encontra-se a 

disposição pelo prazo de cinco dias, após retornará ao arquivo. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12918 Nr: 2394-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QBE Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Penteado Mendonça - 

OAB:54752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico que, mais uma vez, INTIMO a parte exequente para efetuar o 

recolhimento da diligência, nos termos da certidão de folha 206, ou 

impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 82-12.2011.811.0051

 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): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sonia 

Maria de Andrade Oliveira, Sérgio Norton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima DEFIRO a 

realização da alienação do bem penhorado, na forma do leilão judicial 

presencial, conforme art. 879, II, do NCPC.Por corolário, NOMEIO o Senhor 

Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, 

Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 

3025-7500/99946-4717, E-mail: flares_aguiar@hotmail.com, como leiloeiro 

judicial, de acordo com o art. 883, do NCPC. Desde já, ARBITRO a 

comissão ao leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda. Em caso de 

pagamento  ou  remissão ,  o  pe rcen tua l  se rá  f i xado 

oportunamente.INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em aceitando o 

encargo, e atendendo às disposições do art. 884 e 887 do NCPC, 

disponibilize data para a realização do leilão.ESTABELEÇO o prazo de 90 

(noventa) dias para a realização do leilão (art. 880, §1º, NCPC) e, não 

sendo possível a sua concretização por meio eletrônico, o leilão será 

presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do Fórum, em conformidade 

com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC. CONSIGNE-SE que no caso 

de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a necessidade 

de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado em valor vil, 

atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do 

NCPC.ESTIPULO, como preço mínimo, 60% do valor da avaliação para 

lanço do bem em alienação. De igual forma, DEFINO a condição de 

pagamento como imediato, na forma de depósito judicial, em observância 

ao disposto no art. 892, do NCPC.INTIME-SE, com pelo menos 05 (cinco) 

dias de antecedência, a parte executada, por meio de seu advogado, ou 

por correio, se não tiver procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem 

como os terceiros eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 

do NCPC, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde – MT, 09 de 

fevereiro de 2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77541 Nr: 2480-58.2013.811.0051

 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): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Renan Nadaf Gusmão - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a parte autora para manifestar-se acerca das informações 

fornecidas pelo INTERMAT, juntadas às folhas 95/98, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82977 Nr: 2565-10.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ziel Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos 

do TJ, se nada for requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 19920 Nr: 2254-63.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Certifico que, mais uma vez INTIMO a parte exequente para impulsionar a 

ação, nos termos da certidão de folha 153, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 82-12.2011.811.0051

 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): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sonia 

Maria de Andrade Oliveira, Sérgio Norton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que o Leiloeiro Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA designou 

o dia 27/02/2018 às 13:30 horas para realização da PRIMEIRA PRAÇA e o 

dia 09/03/2018 às 13:30 horas para realização da SEGUNDA PRAÇA, 

conforme edital juntado nos autos e afixado no Fórum desta Comarca. 

INTIMO as partes das datas e horários acima certificados. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1081-91.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Adriano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a parte autora para manifestar-se acerca da carta de citação 

devolvida (desconhecido no endereço), no prazo de cinco dias, 

requerendo o que entender de direito. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 2083-57.2017.811.0051

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, José da Conceição e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 INTIMO o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, diga sobre os documentos juntados pela Parte 

contrária, requerendo, ainda, o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137186 Nr: 9403-61.2017.811.0051

 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: Patricia Oliveira Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente PATRÍCIA OLIVEIRA 

MATEUS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

09/03/2018, às 13h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO OLIVEIRA SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000263-20.2016.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente por meio da petição de ID 

9190792, para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio 

do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado. SOLICITADA informação, conforme 

documento anexo, restou infrutífera a localização de veículos. Assim, 

OFICIE-SE Ao INDEA solicitando informações acerca da existência de gado 

eventualmente registrado em nome do Executado. Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no 

importe de R$5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), 

conforme cálculo anexo, nas contas existentes da parte Executada – CPF: 

178.240.871-15 . Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou 

carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado 

nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, 

§3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Indefiro, desde já, o pedido referente ao Cartório de Registro de Imóveis, 

pois é certo que não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos da parte, 

substituindo a sua função de diligenciar para obter informações sobre a 

existência de bens imóveis em nome do Executado posto que poderá 

fazer tal pedido diretamente no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010222-27.2015.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido feito pelo Exequente por meio da 

petição de ID 4488846. Procedida consulta no INFOJUD foi informado 

endereço da Executada Ana Lúcia Gehlen na cidade de Três Passos/RS, 

conforme documento anexo. Procedida consulta no SIEl (Justiça Eleitoral) 

não fora encontrado nenhum eleitor cadastrado. Assim, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da parte Requerida no endereço informado pelo 

Infojud. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE o Exequente para que, 

no prazo de 10(dez) dias, se manifeste, requerendo o que entender de 

direito. Sem prejuízo, intime-se o Exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste indicando bens penhoráveis do Executado 

Evandro Senger-ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 1291206. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 
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Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-63.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO LAVEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010832-63.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do Provimento n° 35/2008 – CGJ, defiro o pedido formulado pela Requerida 

no ID 5856653. Diante do total provimento do recurso interposto, 

DETERMINO a restituição do valor do preparo ao recorrente. EXPEÇA-SE 

ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – FUNAJURIS – para 

efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, 

o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em que 

deverá ser creditado o valor a ser restituído. Instrua-se o ofício nos 

termos do Provimento supracitado. Por fim, nada mais sendo requerido, 

voltem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT,08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-40.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS CLEITON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GIVALDO OLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos 

da petição e cálculo de ID 5872365. 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. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011448-43.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALMO AMERICO DANTAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOROTI E FERNANDES LTDA - ME (EXECUTADO)

MOTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

JASSON BORRALHO PAES DE BARROS OAB - MT0009937A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011448-43.2010.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DETERMINO a emissão de certidão judicial de 

existência da dívida, para registro em Cartório de Protesto, de acordo com 

o Provimento 07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova 

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

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011111-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011111-78.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Tendo em 

vista o lapso temporal entre o pedido da Requerida formulado no ID 

4940705 até a presente data, já decorreu mais de sessenta dias, intime-se 

a Requerida para que junte aos autos o respectivo laudo de vistoria, em 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem a juntada do 

laudo, encaminhe-se o presente feito para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 8 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010853-39.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA HELICA DE ALMEIDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J A DE S OLIVO - CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010853-39.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Indefiro o 

pedido formulado no ID 9314176, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer 

cumprir atos típicos da parte, substituindo a sua função de diligenciar para 

obter informações úteis para o processo. Assim, intime-se o exequente, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis do 

Exequente, ou, em igual prazo, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011240-83.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 365 de 655



Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011240-83.2015.8.11.0051 Decisão. De início, retifique-se o 

polo ativo e passivo, passando a figurara como Exequente Gazin Indústria 

e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Executada Dilce Tochetto. 

Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se a executada Dilce Tochetto 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme pedido de ID 

9396686. 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. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

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

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010423-53.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO GIMENES BIAZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010423-53.2014.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Feito o levantamento do valor depositado em juízo e 

tudo cumprido, na forma como determinada na decisão de ID 7371435, 

arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAFER METALÚRGICA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010417-12.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Considerando que mesmo citada, a Executada manteve-se inerte, 

INTIME-SE o Exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, retornem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010584-29.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010584-29.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Indefiro o 

pedido formulado pelo Exequente no ID 8098590, eis que compulsando os 

autos, não há qualquer indício de que a Executada está ocultando-se para 

evitar a citação, apenas não foi localizada no endereço indicado pelo 

Executado, bem como em consulta junto a Receita Federal o endereço 

encontrado é o mesmo conste do pedido inicial. Desta foram, intime-se o 

Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o atual 

endereço da Executada ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 08 

de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000557-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA SIMOES OAB - MT21349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000557-72.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Realizado o 

levantamento do valor depositado em Juízo, arquivem-se estes autos, na 

forma como determinada na sentença lançada no ID 4888219. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde – MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSEILSON CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020049-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-23.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DA SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 801037-23.2014.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Diante da certidão e extratos de ID 6736233, intime-se o Executado Daniel 

Silva Garcia, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os 

comprovante das últimas parcelas pagas, referente ao parcelamento do 

débito concedido no presente feito (ID 1271277). Após, retornem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-93.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011401-93.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Considerando 

a justificativa apresentada pela parte promovente para o não 

comparecimento na audiência de conciliação, alegando ter confundido o 

horário das 14h20min por 16h20min, acolho a justificativa e DETERMINO a 

designação de nova data para realização de Audiência de Conciliação. 

Intimem-se as partes e seus Advogados constituídos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito acerca do 

comprovante que consta no ID 11248781.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROKASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE RODRIGUES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. A parte Reclamante interpôs Recurso da sentença 

prolatada, sendo deferimento a Justiça Gratuita e determinada a intimação 

da Eletrokasa para oferecimento das contrarrazões, porém, decorreu o 

prazo in albis. Assim, remeto os autos a Turma Recursal para apreciação. 

Às providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DAL POZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIO SANTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000949-75.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

autora informou o endereço do Requerido, por meio da petição de ID 

10766640. Desta forma, DESIGNE-SE nova data para realização de 

Audiência de Conciliação, nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95, 

expedindo-se mandado de intimação do Requerido. Intimem-se o 

Requerente e seu Advogado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010189-71.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010189-71.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Considerando que na certidão do Oficial de Justiça acostada no feito - ID 

6056424, não houve esclarecimento em qual dos endereços constantes 

do mandado efetivamente buscou cumprir a diligência, DETERMINO que 

novamente seja expedido mandado de citação do Executado nos 

endereços informados nos autos - Rua Mato Grosso do Sul, nº 190, Bairro 

São Lourenço, Quartel da Polícia Militar e Rua Gaivota, Lote 18, Quadra 19, 

Bairro São Miguel, ambos nesta cidade de Campo Verde-MT, devendo o 

oficial responsável pelo seu cumprimento emitir certidão circunstanciada 

da respectiva diligência. Considerando ainda, que o Executado 

encontra-se lotado na Polícia Militar nesta cidade de Campo Verde-MT, 

frustrada a localização pessoal do Executado, o Oficial de Justiça poderá 

obter o seu horário de trabalho e atual endereço do Executado na sede da 

8ª CIPM. Infrutífera a diligência, intime-se o Exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-93.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-93.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIO SANTIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LULI RAMOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J M NOGUEIRA DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000063-42.2018. 8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e art. 829 do CPC). Caso o(s) 

executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. As citações, intimações e penhoras 

obedecerão ao disposto no artigo 19 da Lei 9.099/95 e poderão realizar-se 

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

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

Constituição Federal (art. 212, §2, CPC). Do mandado de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

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

sendo localizada a parte devedora ou bens penhoráveis seus, intime-se, 

desde logo, o exequente, a fim de que indique a localização assim do(s) 

executado(s) como de seus bens, sob pena de extinção do feito (art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95). Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial 

de Justiça, na mesma oportunidade, intimará o(s) executado(s), inclusive 

para comparecimento à audiência de conciliação, previamente designada 

pelo Sr. Gestor. Em audiência, o(s) executado(s) deverá(ão) ser 

indagado(s) acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, 

oferecendo sinal de 30% e o restante em até seis vezes mensais, 

atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 916 

do CPC). Além do parcelamento, as partes deverão ser indagadas acerca 

das outras formas de composição amigável da lide, na forma do art. 53, § 

2º, da Lei 9.099/95. Em não sendo possível a celebração de acordo, o(s) 

executado(s) deverá(ão) oferecer(em) embargos na própria audiência, 

por escrito ou verbalmente. Nessa hipótese, o exequente deverá ser 

indagado acerca de seu interesse na adjudicação do bem penhorado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 05 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000040-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARLETE BONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000040-96.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e art. 829 do CPC). Caso o(s) 

executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. As citações, intimações e penhoras 

obedecerão ao disposto no artigo 19 da Lei 9.099/95 e poderão realizar-se 

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

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

Constituição Federal (art. 212, §2, CPC). Do mandado de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

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

sendo localizada a parte devedora ou bens penhoráveis seus, intime-se, 

desde logo, o exequente, a fim de que indique a localização assim do(s) 

executado(s) como de seus bens, sob pena de extinção do feito (art. 53, 
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§ 4º, da Lei 9.099/95). Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial 

de Justiça, na mesma oportunidade, intimará o(s) executado(s), inclusive 

para comparecimento à audiência de conciliação, previamente designada 

pelo Sr. Gestor. Em audiência, o(s) executado(s) deverá(ão) ser 

indagado(s) acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, 

oferecendo sinal de 30% e o restante em até seis vezes mensais, 

atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 916 

do CPC). Além do parcelamento, as partes deverão ser indagadas acerca 

das outras formas de composição amigável da lide, na forma do art. 53, § 

2º, da Lei 9.099/95. Em não sendo possível a celebração de acordo, o(s) 

executado(s) deverá(ão) oferecer(em) embargos na própria audiência, 

por escrito ou verbalmente. Nessa hipótese, o exequente deverá ser 

indagado acerca de seu interesse na adjudicação do bem penhorado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA LUZ ISIDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO OAB - MT17345/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO APARECIDO NICOLETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000041-81.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e art. 829 do CPC). Caso o(s) 

executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. As citações, intimações e penhoras 

obedecerão ao disposto no artigo 19 da Lei 9.099/95 e poderão realizar-se 

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

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

Constituição Federal (art. 212, §2, CPC). Do mandado de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

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

sendo localizada a parte devedora ou bens penhoráveis seus, intime-se, 

desde logo, o exequente, a fim de que indique a localização assim do(s) 

executado(s) como de seus bens, sob pena de extinção do feito (art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95). Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial 

de Justiça, na mesma oportunidade, intimará o(s) executado(s), inclusive 

para comparecimento à audiência de conciliação, previamente designada 

pelo Sr. Gestor. Em audiência, o(s) executado(s) deverá(ão) ser 

indagado(s) acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, 

oferecendo sinal de 30% e o restante em até seis vezes mensais, 

atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 916 

do CPC). Além do parcelamento, as partes deverão ser indagadas acerca 

das outras formas de composição amigável da lide, na forma do art. 53, § 

2º, da Lei 9.099/95. Em não sendo possível a celebração de acordo, o(s) 

executado(s) deverá(ão) oferecer(em) embargos na própria audiência, 

por escrito ou verbalmente. Nessa hipótese, o exequente deverá ser 

indagado acerca de seu interesse na adjudicação do bem penhorado. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000260-65.2016.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente por meio da petição de ID 

9190627, para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio 

do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da Executada. Solicita consulta, a mesma restou 

infrutífera, conforme documento anexo. Oficie-se ao INDEA solicitando 

informações acerca da existência de gado eventualmente registrado em 

nome da Executada. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 2.725,47 (dois 

setecentos e vinte e cinco reais), nas contas existentes da parte 

Executada – CPF: 209.191.661-72. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Indefiro, desde já, o pedido 

referente ao Cartório de Registro de Imóveis, é certo que, não cabe ao 

juízo fazer cumprir atos típicos da parte, substituindo a sua função de 

diligenciar para obter informações sobre a existência de bens imóveis em 

nome da Executada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020033-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR AMORIM GRUBERT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020033-11.2015.8.11.0051 Execução de Título Judicial Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente por meio da petição 

de ID 2164434, para solicitar informações, ao departamento de trânsito, 

por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado. SOLICITADA, restou 

infrutífera,conforme documento anexo. Assim, INTIME-SE a Exequente 

para que indique bens penhoráveis dos Executados, sob pena de extinção 

do feito, no prazo de 05(cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DAL POZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000604-12.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 
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previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração da formalização do contrato de abertura de crédito nº 

303705541 em que figura o a Requerente como garantidor e que o débito 

negativado é devido. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

por dívida do Requerido em 30.04.2016 e desde então o Reclamante falhou 

em não tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do 

dito rol. Ora, se aproximadamente um ano o Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, o 

Autor não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual 

a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. Designe-se 

audiência de conciliação. CITE-SE o Reclamado para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se os advogados do Autor. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MANOEL MARQUES DE ALMEIDA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010320-12.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Reclamante, qualificada nos autos, interpôs Recurso de Agravo 

Regimental (ID 4435993), contra a decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita (ID 4175298). Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Decido. Registro que não há como conhecer o Agravo 

interposto pelo Reclamante, uma vez que incabível no âmbito dos Juizados 

Especiais. Nessa linha de intelecção, registra-se que no Juizado Especial 

Cível apenas são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei 

9.099/95, concernente ao recurso inominado e embargos de declaração, 

respectivamente. Outrossim, o Enunciado 15 do FONAJE dispõe acerca da 

inadmissibilidade do recurso de agravo Interno no Juizado Especial Cível, 

exceto nos casos previstos nos arts. 544 e 557 do CPC, hipótese que não 
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se enquadra ao caso telado, in verbis: “ENUNCIADO 15 – Nos Juizados 

Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos 

artigos 544 e 557 do CPC.” Assim, certificado o trânsito em julgado na 

sentença de ID 1293371, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BENEDITA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010409-35.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Reclamante, qualificada nos autos, interpôs Recurso de Agravo 

Regimental (ID 4435978), contra a decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita (ID 1295350). Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Decido. Registro que não há como conhecer o Agravo 

interposto pelo Reclamante, uma vez que incabível no âmbito dos Juizados 

Especiais. Nessa linha de intelecção, registra-se que no Juizado Especial 

Cível apenas são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei 

9.099/95, concernente ao recurso inominado e embargos de declaração, 

respectivamente. Outrossim, o Enunciado 15 do FONAJE dispõe acerca da 

inadmissibilidade do recurso de agravo Interno no Juizado Especial Cível, 

exceto nos casos previstos nos arts. 544 e 557 do CPC, hipótese que não 

se enquadra ao caso telado, in verbis: “ENUNCIADO 15 – Nos Juizados 

Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos 

artigos 544 e 557 do CPC.” Assim, certificado o trânsito em julgado na 

sentença de ID 1295344, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-28.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BESSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010597-28.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Reclamante, qualificada nos autos, interpôs Recurso de Agravo 

Regimental (ID 4435995), contra a decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita (ID 1298525). Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Decido. Registro que não há como conhecer o Agravo 

interposto pelo Reclamante, uma vez que incabível no âmbito dos Juizados 

Especiais. Nessa linha de intelecção, registra-se que no Juizado Especial 

Cível apenas são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei 

9.099/95, concernente ao recurso inominado e embargos de declaração, 

respectivamente. Outrossim, o Enunciado 15 do FONAJE dispõe acerca da 

inadmissibilidade do recurso de agravo Interno no Juizado Especial Cível, 

exceto nos casos previstos nos arts. 544 e 557 do CPC, hipótese que não 

se enquadra ao caso telado, in verbis: “ENUNCIADO 15 – Nos Juizados 

Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos 

artigos 544 e 557 do CPC.” Assim, certificado o trânsito em julgado na 

sentença de ID 1298522, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 08 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA SCHMITZ - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADERIZON SILVA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010296-81.20218.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, por meio do petitório de ID 9090883, pugna pela 

reconsideração da decisão que deixou de receber o recurso inominado 

em razão da intempestividade, sob a alegação de que no DJE a publicação 

da intimação da sentença deu-se na data de 19.05.2017, conforme pág. 

332, edição 10021 e o recurso inominado foi interposto em 26.05.2017, 

atendendo o prazo previsto no art. 42 da Lei 9.099/95. É o breve relato. 

Fundamento e decido. O pedido de reconsideração feito pelo ilustre 

Causídico merece deferimento, visto que acostou aos autos 

documentação hábil a comprovar que a publicação de intimação da 

sentença ocorreu via DJE. Em consulta ao DJE, verifica-se pela Edição 

10021, pág. 332/332, disponibilizado em 18.05.2017 e a publicação da 

sentença em 19.05.2017. Com efeito, a comunicação oficial dos atos 

processuais, inclusive pelo Sistema PJE, é o Diário de Justiça Eletrônico 

(DJE), conforme Portaria n° 161/2017 – PRES.: “Art. 1º Determinar que, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação 

oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial 

Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe. § 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos 

processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os 

processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos 

Juizados Especiais. § 2º A comunicação dos atos processuais cuja 

ciência exija vista ou intimação processual deverá ser feita pelo próprio 

sistema PJe.” Pelo exame dos autos verifica-se que a interposição do 

recurso ocorreu em 26.05.2017, portanto, tempestivamente. Assim, acolho 

o pedido de reconsideração para receber o recurso inominado interposto 

pelo Autor. A parte Reclamante requereu assistência judiciária gratuita (ID 

7365467). De acordo com o artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95: “O 

preparo do recurso, na forma do § 1° do artigo 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita”. No caso dos autos, tenho que suas 

circunstâncias autorizam a conclusão no sentido de que a parte 

Reclamante não teria condições financeiras para o recolhimento dos 

valores necessários ao recebimento e processamento de seu recurso, de 

forma que DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pelo Reclamante. 

Assim, ante a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O apenas no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Por fim, intime-se a parte Requerida para apresentar as contrarrazões ao 

recurso lançado pelo Autor. Após, remeta-se o feito à Superior Instância 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providencias. Campo Verde-MT, 31 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000400-65.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de 

Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No caso dos autos, o Requerente alega que adquiriu 

junto a Vivo Celular contrato de franquia plano smart vivo controle plus 1G, 

donúmero 66-99695-3121. Alegou que utilizava a linha sem qualquer 

problemas, mas no dia 10 de fevereiro de 2017 teve a linha cancelada, 

não conseguindo efetuar ligações. Diante do problema procurou a 

Requerida para saber o que estava acontecendo e foi informado que a 

linha havia sido cancelada. Todavia, informou que não solicitou o 

cancelamento e a empresa não solucionou o problema. Asseverou que 

todas as faturas emitidas foram quitadas e a linha não foi liberada para ser 

utilizada e está recebendo faturas desde o mês de fevereiro de 2017. 

Aduz que registrou uma reclamação junto ao PROCON, mas não obteve 

solução. Entretanto, em análise sumária, entendo que o pedido de tutela de 

urgência não merece acolhimento, pois o autor não trouxe aos autos 

qualquer comprovante dos termos do contrato de aquisição de franquia da 

linha nº 66-99695-3121, nem mesmo acostou as faturas que mencionou 

ter quitado referente a linha de telefone em discussão. Desta forma, 

entendo necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório à 

Promovida. Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência aduzido 

pelo Reclamante, pois que ausente os requisitos legais. Designe-se 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o 

advogado do Autor. Ressalto que o Advogado do Requerente informou o 

seu atual endereço, conforme petição de ID 5886990. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-51.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BONORINO PEREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON RICARDO KLEIM OAB - MT0016809A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de assistência judiciária. RECEBO o 

recurso somente no efeito devolutivo. As contrarrazões já estão juntadas 

aos autos. Assim, remeta-se a Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-37.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TEIXEIRA CARRIJO (REQUERENTE)

SELMA FLAVIA DE MORAIS (REQUERENTE)

SUELEN FLAVIA MORAIS CARRIJO (REQUERENTE)

CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAQUEL TREVISOL OAB - MT0015885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (REQUERIDO)

JOSE GILSON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOURENCO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Reclamante, inconformada com a sentença 

proferida nos autos, interpôs recurso inominado. O recurso inominado é 

intempestivo, nos termos da certidão de ID 9501130. Impossível o 

recebimento do recurso, eis que claramente intempestivo. De fato, a leitura 

da intimação da sentença pelo Requerente, deu-se no dia 09.05.2017 

(Expedientes – Ato de Comunicação). Entretanto, apenas no dia 

10.08.2017 interpôs o recurso. Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) 

dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia se esgotado. Consigne-se, 

ainda, que, no juizado especial todos os prazos serão contados de forma 

contínua. Nesse sentido, a orientação do Enunciado 165 do FONAJE: “Nos 

Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma 

contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Desta forma, deixo de receber o 

recurso interposto pela parte Reclamante, por entender faltar-lhe requisito 

intrínseco, qual seja a tempestividade. Intimada as partes, arquive-se. 
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Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-37.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SALGADO LINO (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)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Requerente, inconformada com a sentença 

proferida nos autos, interpôs recurso inominado. O recurso inominado é 

intempestivo, nos termos da certidão de ID 9432638. Impossível o 

recebimento do recurso, eis que claramente intempestivo. De fato, 

conforme Eventos do Processo, foi disponibilizado no DJE a publicação da 

sentença no dia 04.07.2017. Entretanto, apenas no dia 19.07.2017 a parte 

Reclamante interpôs o recurso. Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) 

dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia se esgotado. Consigne-se, 

ainda, que, no juizado especial todos os prazos serão contados de forma 

contínua. Nesse sentido, a orientação do Enunciado 165 do FONAJE: “Nos 

Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma 

contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Desta forma, deixo de receber o 

recurso interposto pela parte Reclamante, por entender faltar-lhe requisito 

intrínseco, qual seja a tempestividade. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. RETIFIQUE-SE a certidão de ID 9682231, uma vez que o 

recurso interposto pela parte reclamada é tempestivo, já que o registro da 

ciência da sentença de ID 4468094 ocorreu no dia 24.05.2017, tendo sido 

o recurso interposto no mesmo dia, qual seja, 24.05.2017. Assim, 

RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte Reclamante para que, no prazo de 10(dez) 

dias, apresente as contrarrazões e após remeta-se o feito à Superior 

Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELI SIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010350-13.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada, por meio da petição de ID 9724094, informa que efetuou o 

pagamento do valor da condenação, conforme se vê do comprovante 

acostado aos autos (ID 9724096 – pág. 1/2). A parte Exequente, por sua 

vez, concordou com o valor depositado, pugnando pelo levantamento (ID 

10036760). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 9724096), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

10036760. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISLAINE DE ARRUDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000664-82.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora, por 

seu Advogado constituído, pugna pela desistência da ação (ID 9124931). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de 

desistência por parte do autor não depende da prévia manifestação do 

réu. Veja: “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.” 

Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir 

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

Novo Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-69.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI MARQUES NOBREGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RDC=FERIAS HOTEIS E TURISMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA FERREIRA COUTO OAB - SP374322 (ADVOGADO)

CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO OAB - SP105690 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000909-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DE MORAES (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GOMES OAB - MT19604/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR COSTA NERES (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000909-93.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, fundamento. Com a devida vênia, entendo impossível o 

processamento da presente pretensão expropriatória. De acordo com a 

nova sistemática processual, não mais há falar-se em execução de título 

judicial, uma vez que a concretização dos termos da sentença não se dá 

por nova ação, de execução, mas pelo incidente de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 516, II, do NCPC. Vejamos: “Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição;” Assim, parece-me que, ao invés 

de ajuizar nova ação, de execução, no juizado especial, a credora deveria 

simplesmente requerer, nos autos principais, que tramitou na Primeira Vara 

desta Comarca a instauração do incidente de cumprimento de sentença, 

solicitando o seu desarquivamento, se for o caso. Ex positis, nos termos 

do art. 51, II, da Lei 9.099/95, combinado com art. 3º, §1º, I, também da 

referida lei, julgo extinta a presente execução. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.R.I.C. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DINY KELLY ALMEIDA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada, Banco Bradesco, depositou o 

valor da condenação constante na sentença (ID. 9209946). A parte 

Exequente, devidamente intimada, não se manifestou sobre eventual erro 

no valor depositado, conforme ID. 10483956, considerando assim quitada 

a obrigação de pagar constante na sentença. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor 

depositado nos autos em favor da parte exequente, em conta a ser 

indicada. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde, 08 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-75.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010320-75.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento da condenação, conforme comprovante 

de depósito (ID 10944715). A Requerente, por sua vez, por meio da 

petição de ID 11153933, pugnou pelo levantamento, o que presume a sua 

anuência com o valor depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe 

o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos 

(ID 10944715), em favor da parte Requerente, em conta indicada por ela, 

nos termos da petição de ID 11153933. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 23 de 

janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-05.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALBUQUERQUE DE LYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA EULALIA VASCONCELOS LYRA DA SILVA OAB - AL6347 

(ADVOGADO)

JOSIMEIRE ALBUQUERQUE DE LYRA OAB - BA40328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 
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necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NELI JOSE BARRADO 65452739149 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45986 Nr: 1988-98.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS, SAT, LAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, Luiz Aldani Nardão - 

OAB:MT. 9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Autos nº. 1988-98.2014.811.0029 (45986)

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 520/521 em parte.

Quanto ao pedido de item “d”, impossível a retirada do portal do Tribunal de 

Justiça informações referentes aos procedimentos, uma vez a existência 

de fato dos mesmos. Assim, a fim de restringir as informações, decreto 

segredo de justiça aos feitos de código 45927 e 45986.

Defiro o pedido de item “e”, oficie-se aos órgãos competentes, conforme 

requerido.

Quanto ao item “c”, ao serem deferidas as medidas cautelares diversas da 

prisão, sua vigência é pelo prazo de 06 (seis) meses, assim, já perderam 

sua eficácia pelo lapso temporal.

Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário.

Canarana, 22 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 784-48.2016.811.0029

 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: Comercio de Combustivel Roncador Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:29478

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a Administradora Judicial, nos termos da decisão a seguir 

transcrita: " Vistos. 1. Antes de prosseguir com a Assembleia Geral de 

Credores (artigo 56 da LRF), necessária a obediência ao disposto no 

artigo 7º, § 2º, da LRF (petições de fls. 620 e de fls. 464). 2. Proceda a 

administradora judicial, a operacionalização do dispositivo anteriormente 

citado, conforme a normativa. 3. Após, voltem-me conclusos para 

apreciação do petitório de fls. 621/622, se em tempo para AGC. Intime-se. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47613 Nr: 369-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Lopes da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59158 Nr: 505-28.2017.811.0029

 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): Valdir Silva de Oliveira, Maria Alice Batista dos 

Santos, Robson Maicon Batista da Silva, Loran Vinicius de Lima Maciel, 

WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catia Simone Branco 

Andreatta - OAB:16720 PR, DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Autos nº. 505-28.2017.811.0029 (59158)

Vistos etc.

 Em consonância com o parecer Ministerial, defiro o pedido de fl. 337, para 

que a acusada MARIA ALICE BATISTA DOS SANTOS viaje para o 

município de ITAJÁ/GO, podendo se ausentar desta Comarca pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

Deverá a acusada ao retornar da viagem comparecer imediatamente na 

secretaria desta Comarca, dando cumprimento às medidas cautelares 

impostas.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 07 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64923 Nr: 3755-69.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 3755-69.2017.811.0029 (64923)

Vistos etc.

 Considerando os argumentos lançados pelo requerido nas fl. 21/22, e 

para evitar prejuízos, inclusive a eventuais filhos menores, defiro o pedido 

para que o requerido MOACIR LUIZ KEIBER possa frequentar o local de 

trabalho (escritório e depósito), devendo, portanto evitar qualquer contato 

físico com a requerida.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 06 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15255 Nr: 971-71.2007.811.0029
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Nicolai, GENECI FÁTIMA NICOLAI, 

Everton Nicolai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos a 

fim de intimar o exequente para que se manifeste, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 1884-77.2012.811.0029

 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): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ, ROSEMARI 

GRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Lázaro Jose Gomes Júnior - OAB:8194-A, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos, a fim de que 

seja intimada a parte autora, pessoalmente, para que se manifeste nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que o patrono da 

mesma, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64336 Nr: 3456-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAVID JAZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARY CARVALHO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.445-A

 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 145439/2018

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 146573/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 20 de março de 

2018, às 12h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Silvane Marlise S. Santana

Gestora Judiciária - CEJUSC

 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:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador MARCIO ROGÉRIO PARIS, para retirar 

na Secretaria da Segunda Vara a Carta Precatória de Citação e Intimação, 

providenciar a sua distribuição no Juizo Deprecante e após comprovar 

nos autos a distribuição da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28333 Nr: 2206-34.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth, Marcelo Luis 

Jacoby EGEWART-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056/MT, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, e § 1º, e artigo 354, todos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito.Arquive-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão da revelia 

da parte ré.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000048-76.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CORTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BRASIL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR RODRIGUES ALVES DIAS OAB - GO46777 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000048-76.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. 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. De acordo com o Enunciado 12, dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito. Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou 

transação dispensa a intimação das partes e de seus patronos, 

procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. (APROVADO NO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ). Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 08 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101434 Nr: 225-38.2018.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ROSA DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme petição juntada aos autos no dia 

07/02/2018, o autor informa que não tem interesse na realização da 

audiência de tentativa de conciliação, assim devolvo os autos a escrivania 

para cumprimento do art, 334, § 5º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31787 Nr: 1192-98.2009.811.0024

 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: AMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCM, MMdSM, ABM, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabel Cristina Masson da Cruz 

- OAB:11730 - MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 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 desarquivamento do feito, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21558 Nr: 2176-19.2008.811.0024

 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: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pereira da Silva, Silvana Domingas 

da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:171646/SP, Anderson Lanna Bittencourt - OAB:RJ/153.112, 

Denize Moretto - OAB:10.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:OAB/MT 5724

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 1419-54.2010.811.0024

 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: Clessi Fatima da Costa Melo Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Augusto de Melo Moreira.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de inventário proposta por CLESSI FÁTIMA DA COSTA 

MELO MOREIRA em face de GELSON AUGUSTO DE MELO MOREIRA.

À fl. 63, impulsionou-se o feito para intimar a inventariante da 

manifestação da Fazenda Pública, cujo prazo decorreu in albis (fl. 65).

À fl. 67 intimou-se o patrono, via DJE, para manifestar, bem como, 

expediu-se carta de intimação pessoal, com as advertências do art. 485, 

III, do CPC (fl. 68).

À fl. 70 certificou-se o decurso de prazo para prosseguir com o feito.

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, esta pessoalmente, 

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, cuja exigibilidade fica suspensa 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.: 52831 Nr: 2555-18.2012.811.0024

 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: Bonifácio Nunes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez proposta por Bonifácio 

Nunes da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Com a exordial vieram os documentos de ref. 1.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação às fls. 

110/121, alegando matéria de mérito e juntando documentos.

Impugnação apresentada às fls. 125/128.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da existência de moléstia 

grave e incurável, bem como a comprovação do período de carência.

Oficie-se ao requerido para implantação do benefício concedido em sede 

de tutela de urgência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Advirta que o 

não cumprimento ensejará a aplicação de multa diária.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99911 Nr: 5798-91.2017.811.0024

 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: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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.: 44374 Nr: 645-53.2012.811.0024

 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: Empresa Mineradora KM 7

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran Ataides da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Prates - OAB:5745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de cobrança proposta por EMPRESA MINERADORA KM7 

em face de WIRAN ATAIDES DA SILVA.

À fl. 90, intimou-se os advogados, via DJE para manifestar da devolução 

da missiva, sem cumprimento.

À fl. 91 foi expedida carta precatória para intimação do requerente, com 

as advertências do art. 485,III, do CPC.

À fl. 94 a parte veio informando que já havia pago as taxas para 

expedição de carta precatória.

À fl. 96, a Gestora certificou que a intimação era para se manifestar da 

devolução da precatória sem cumprimento.

À fl. 99 certificou-se o decurso de prazo para se manifestar da certidão.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, sendo que, apesar de 

devidamente intimada para requerer o que de direito, não providenciou 

novo endereço para citação da parte requerida.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

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.

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.: 81189 Nr: 1567-55.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Paulo Ribeiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência injustificada das partes embora 

devidamente intimadas, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, torno 

preclusa as provas por eles requeridas. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intimem-se. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 2305-09.2017.811.0024

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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 Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 296-21.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Edgar Firmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Melo Leão, José Eurípedes 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, 

sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100784 Nr: 6148-79.2017.811.0024

 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: NESTOR BRUNO BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 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.: 100989 Nr: 2-85.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 8-92.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79532 Nr: 983-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSdC, IMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 Vistos, etc. I. Encerro a instrução venham-me conclusos para sentença. 

II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 11-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORLANDO MURARO SILVA 

- OAB:772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 05 de abril de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93268 Nr: 2576-18.2017.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGUES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra WELLINGTON 

RODRIGUES GUIMARÃES.

 Em 8.6.2017, foi determinada emenda à inicial, no sentido de que o autor 

comprovasse, em 15 (quinze) dias, que o imóvel em questão se tratava de 

bem público.

 A parte autora requereu a desistência da ação em peça protocolada em 

26.10.2017.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC/2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015, e 

julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01. Sem honorários, uma vez que não houve contestação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 329-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio Terres Soares, Daniel Rosa 

Sampaio, Joel Miranda da Silva, Roberto Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Diante do exposto:A. RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Codex.B. Subsistentes os motivos que a ensejaram a 

decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido do denunciado 

DANIEL ROSA SAMPAIO e MANTENHO a sua prisão preventiva.C. Cite(m)

-se o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à 

acusação.Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o art. 1.373, §§3° e 4°, da CNGC Judicial (4ª Edição), indagando o(a,s) 

acusado(a,s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que 

lhe(s) seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), caso em que deverá(ão) mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) 

acusado(a,s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, §2°, do CPP, 

ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.D. 

INDEFIRO o requerimento contido no item I na cota que acompanha a 

denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do próprio Parquet 

fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao compulsar o 

caderno investigativo não se infere existentes ofícios solicitando as 

informações de antecedentes.E. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC 

Judicial (4ª Edição).Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93782 Nr: 2789-24.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 379 de 655



autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101548 Nr: 263-50.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cid Damião da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacadão Distribuição Comercio e Industria 

Ltda, BANCO CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de abril de 2018, às 14h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86046 Nr: 3791-63.2016.811.0024

 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: TNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 1948-29.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2018, às 14h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4378-51.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita do Carmo Pinheiro de Sousa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 4884-27.2017.811.0024

 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: JDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2018, às 16h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99711 Nr: 5691-47.2017.811.0024

 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: Edmilson Benedito Paixão Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de abril de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR REIS DE CASTRO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida 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, 8 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-10.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID 11654858/11654868/11654875 . Chapada 

dos Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON MATEUS DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID 11656586/11656602. Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID 11658640 e seguintes . Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000150-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

m a n i f e s t a ç ã o  d o  p r o m o v i d o  I D : 

11679976/11680023/11680034/11680052/11680075. Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO ROSARIO (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

impugnação ao cumprimento de sentença ID:11684629/11684638. 

Chapada dos Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINO DE PONTES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do executado ID:11693051/11693057/11693064. Chapada 

dos Guimarães-MT, 8 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestora Judiciária.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Forum desta Comarca de Colíde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando o termo do Ato nº 84/2018-DRH, em que concede a 

servidora Aparecida Fátima Fraccari Canova, matrícula 4177, Técnica 

Judiciária designada para exercer a função Gestora Judiciária Substituta 

do Juizado Especial Cível e Criminal, aposentadoria voluntaria com 

proventos integrais, publicado no DJE em 06/02/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ana Maria Guimarães, matrícula 32758, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal a partir de 07/02/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder 07 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito e Diretora do Forum

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3636 Nr: 1289-85.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.
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 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 1553-63.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS ALVES JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 2931-49.2012.811.0009

 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: JUDEVAN DO NASCIMENTO SEBASTIÃO

 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: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88970 Nr: 2084-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89268 Nr: 2314-21.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte requerida para que 

se manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerente (Recurso de Apelação - fls. 100/109) juntados aos autos 

em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89268 Nr: 2314-21.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos em correição.

Em face do que literalmente dispõe o §3º do art. 1.010 do CPC/2015, “a 

apelação será remetida ao Tribunal independente de juízo de 

admissibilidade realizado pelo órgão de primeiro grau, ao qual incumbirá, 

apenas, o recebimento da apelação, a intimação da parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões e a remessa dos autos ao órgão 

recursal”. (MELLO, R.L.T – Breves comentários ao Novo Código de 

Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

 Considerando que ambas as partes apresentaram recurso de apelação e 

que, devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões, somente 

consta nos autos manifestação do autor neste sentido, CERTIFIQUE-SE o 

decurso do prazo em relação ao Requerido, REMETENDO-SE os autos em 

seguida, para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando 

as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55601 Nr: 155-13.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 À vista do exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, ambos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE, já qualificado, porque 

plasmada a prescrição virtual em relação ao crime do art. 129, §9º, CP e, a 

prescrição em abstrato em relação a do artigo 147 do mesmo 

diploma.Ciência ao MPE.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.Colíder/MT, 10 de janeiro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 45715 Nr: 2552-84.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2552-84.2007.811.0009 – Código nº. 45715

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Adenilson Rodrigues dos 

Santos, qualificado nos autos, condenado a pena de 03 (três) anos de 

reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, 

“caput”, da Lei nº 10.826/03, cuja pena foi substituída por duas restritivas 

de direito.

Às fls. 141/146 o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do 

reeducando pelo cumprimento da pena imposta.

É o que me cumpria relatar. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena.

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adenilson Rodrigues.

Outrossim, no tocante a pena de multa, verifico que o reeducando embora 

intimado (fl. 148) para comprovar o pagamento, deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação.

 Desta forma, determino que encaminhem-se fotocópias das peças 

necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE, para promover a 

execução fiscal, a teor do que dispõe o artigo 51 do Código Penal.

 Após o transito em julgado, devidamente certificado, proceda-se as 

anotações de praxe e arquive-se com as baixas necessárias.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Colíder/MT, 15 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85090 Nr: 2483-42.2013.811.0009

 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): MANOEL MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:OAB/MT 12.769

 Autos n°. 2483-42.2013.811.0009 – Código n°. 85090

Sentença

Vistos, etc.

O presente procedimento apura-se a ocorrência do crime previsto no 

artigo 146 do Código Penal, fato ocorrido no dia 29/07/2013.

Pelo Ministério Público foi requerida a decretação da extinção da 

punibilidade ante a prescrição (fls. 65 e verso).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico ser necessária a extinção do presente 

feito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, a pena máxima cominada ao crime previsto no artigo 146 do 

Código Penal é de 01 ano de detenção de modo que, nos termos do artigo 

109, inciso V, do Código Penal, o Estado deveria ter exercido o jus 

puniendi no prazo de 4 anos, a contar da data do fato.

Assim, como já decorreram mais de quatro anos, sem que houvesse 

qualquer causa interruptiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Portanto, deve ser decretada a extinção da punibilidade, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL MIGUEL 

DOS ANJOS, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV 

(primeira figura), c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92549 Nr: 1014-87.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 1014-87.2015.811.0009 – Código n°. 92549

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Espindola Regina 

Mattos em face de Patrick Antonio Vanni, partes qualificadas.

A vítima deixou de se manifestar quanto ao interesse na continuidade das 

medidas (fls. 54).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida permaneceu inerte, mesmo tendo ciência de que tal 

fato levaria a extinção do feito, o que tacitamente, aduz que houve 

desistência da continuidade das medidas.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 3475-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉLIO DOS SANTOS TARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Autos nº. 3475-32.2015.811.0009 – Código nº. 96321
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Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada em face de Ronélio dos Santos Targa.

Certidão de óbito à fl. 107.

Às fls. 108/110, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do 

acusado ante a notícia de sua morte.

Eis a síntese do necessário. Decido.

Preceitua o art. 107, inc. I do CP, que extingue-se a punibilidade pela morte 

do agente, fazendo com que o Estado perca o jus puniendi.

Assim, diante da certidão de óbito do acusado acostada aos autos à fl. 

107, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade da pretensão 

punitiva estatal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RONÉLIO DOS 

SANTOS TARGA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, 

inciso I do Código Penal.

Em relação a fiança prestada à fl. 64, DETERMINO que a serventia deste 

juízo diligencie junto as demais varas desta comarca no sentido de 

identificar possível inventário em nome do réu, devendo, caso positivo, 

comunicar acerca dos valores depositados nestes autos, promovendo-se 

o necessário para restituição dos valores.

Em caso negativo, expeça-se edital de intimação para que eventuais 

herdeiros providenciem o necessário ao levantamento da quantia, 

advertindo da necessidade de fornecimento de dados bancários.

Finalmente, para o caso de ambas diligencias restarem inócuas, desde já 

DECLARO o perdimento dos valores em favor da União.

Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 11 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96881 Nr: 6-41.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARLETE MARCILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hichan Jaaouani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSEY GALLAS - 

OAB:85.990, LUIZ ALFREDO GALLAS - OAB:24.280

 Autos n°. 6-41.2016.811.0009 – Código n°. 96881

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Arlete Marcilio de 

Oliveira em face de Hichan Jaaouani, partes qualificadas.

A vítima deixou de se manifestar quanto ao interesse na continuidade das 

medidas (fls. 39).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida permaneceu inerte, mesmo tendo ciência de que tal 

fato levaria a extinção do feito, o que tacitamente, aduz que houve 

desistência da continuidade das medidas.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 36346 Nr: 3071-30.2005.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi 

intimado para recolhimento das custas judiciais.”No caso em tela, vejo que, 

embora o feito já tenha sido sentenciado, o acusado não procedeu ao 

recolhimento das custas. Tal situação não influencia na decretação da 

prescrição, cujo termo "a quo" deve ser justamente o ato judicial que 

cientificou o acusado acerca do débito judicial. Afinal, taxa judiciária e 

custas são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando 

da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como 

base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao 

contribuinte.Logo, bastou a mera prestação da atividade jurisdicional para 

ensejar a obrigação tributária. Assim, por possuir nítida natureza tributária, 

os créditos relativos às custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN 

e, por essa razão, a prescrição deve ser decretada quando decorrer mais 

de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito (intimação da 

devedora para recolher as custas) e a respectiva cobrança (art. 174, 

inciso I, do CTN). No caso vertente, verifica-se que o lustro prescricional 

ocorreu em 26/02/2012, uma vez que o acusado foi intimado para pagar o 

valor das custas no dia 26/02/2007, operando, assim, o instituto da 

prescrição em relação às custas judiciais.No mesmo sentido, a pena de 

multa também esta prescrita. Veja-se.Posto isso, DECLARO a prescrição 

das custas judiciais.Ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

lembrando-se que não há custas a serem anotadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 1475-64.2012.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E ainda, verifico que o veículo em questão foi submetido à perícia (fls. 

116/125), sendo constatada adulteração por remoção e remarcação total 

de caracteres informativos do serial do chassi, do serial de motor e, 

também de outros elementos possíveis de identificação do veículo. Assim, 

referido bem ainda é importante para as investigações criminais, pois 

como bem salientou o Ministério Público encontra-se em apuração dos 

crimes de receptação e adulteração do sinal identificador do veículo.Pelo 

exposto, INDEFIRO, por ora, a restituição pleiteada devendo o veículo 

permanecer apreendido.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE seu teor nos autos principais, trasladando-se as peças 

necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 2852-02.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EMERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

THAMERA BEATRIZ PLENS - OAB:MT 12.764-E

 DECISÃO

Vistos, etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto em seus efeitos legais (art. 

597, CPP).

Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90456 Nr: 3340-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 
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CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE JUSSARA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos nº. 3340-54.2014.811.0009 – Código nº. 90456

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Ministério Público 

onde alega omissão na decisão de fls. 132 e verso, no tocante aos 

fundamentos que deram azo ao arquivamento do feito.

Pois bem.

Conheço por tempestivo e no mérito dou-lhe provimento para o fim de 

sanar a omissão arguida, vez que existente.

Doravante passo a análise dos pontos omissos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime 

previsto no artigo 168, caput, do CP, em que figura como investigada Deise 

Jussara Alves e como vítima Admar Agostini Manica.

Todavia, conforme suscitado pelo parquet, os fatos ora investigados não 

demandam a incidência do direito penal.

Tal conclusão ressai do fato de que aparentemente a ora investigada e a 

suposta vítima Admar, entabularam acordo, ainda que verbal, de 

prestação de serviços em que se estipulou certa forma de pagamento e 

ao que tudo indica houve descumprimento pela investigada.

De se ver as claras, portanto, que todo o enredo fático refere-se 

unicamente a matéria civel, não devendo ser dirimida neste juízo criminal 

diante da atipicidade penal do caso.

Assim sendo, impõe-se o arquivamento do feito.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, DETERMINO o 

arquivamento destes autos com as cautelas legais, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento nos termos do artigo 18, do CPP.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92524 Nr: 996-66.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:MT 22803/O, FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - OAB:12492-B

 Autos nº. 996-66.2015.811.0009 – Código nº. 92524

Despacho

Vistos, etc.

 DEFIRO o desarquivamento pelo prazo de 10 (dez) dias.

 Após, nada sendo requerido, retorne os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92535 Nr: 1005-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. Expeça-se a respectiva guia, observando-se as alterações do acordão.

3. Quanto aos objetos apreendidos (fl. 61), cumpra-se a determinação 

constante do verso da fl. 215, e em seguida arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95988 Nr: 3290-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Fls. 30/32, Oriundo Politec Cuiabá/MT, informando que a pericia foi 

transferida para o dia 16/04/2019, as 13h30min. Da tarde (por ordem de 

chegada).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 1527-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO, 

RUBENILSON BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740, 

Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição das cartas precatórias para 

inquirição das testemunhas Edzon Luiz Lacerda Junior e João dos Santos 

Rocha para as Comarcas de Alta Floresta e Paranaíta, respectivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101910 Nr: 3529-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha Josias Silveira para o Juízo deprecado de Alta 

Floresta/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85891 Nr: 3284-55.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, LUIZ 

ANTONIO SALGUEIRO, RICARDO CALDEIRA REZENDE, OSMAR SERAFINI 

RODRIGUES, BENEDITO MOREIRA BRITO, LUIZ DONIZETTI ROCHA, LUIZ 

PEDRO PAGLIOCO, ADMAR AGOSTINI MANICA, MARIA EDINEUZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:MT 7.0l0, 

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, CILSO 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT- 20.430, ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 

15848, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 Vistos, etc.

1. Manifeste-se as partes acerca dos pedidos de dispensa das 
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testemunhas formulados às fls. 563/578, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 158-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA, ZENILDO RENATO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:OAB/MT 15.670, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT- 13171

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição das testemunhas para as comarcas de Cuiabá e Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97470 Nr: 439-45.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha David Silva de Araujo para o Juízo deprecado de 

Cuiaba/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1158-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMASCENO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição das testemunha Ricardo Leite de Oliveira e Rubens Rodrigues 

Borges Júnior para o Juízo deprecado de Alta Floresta/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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)

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: 

1000115-04.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LEONILDO 

SPONTAM Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164631. 

Colíder, 7 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

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: 1000115-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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)

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: 

1000115-04.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LEONILDO 

SPONTAM Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164631. 

Colíder, 7 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

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: 1000158-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000158-38.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164549. 

Colíder, 7 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

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: 1000158-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000158-38.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10164549. 
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Colíder, 7 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

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

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 13/2018-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 que a servidora Sônia Staut Romera, matrícula 9731, 

Técnica Judiciária-PTJ, designada Gestor Administrativo 2 desta Comarca, 

se ausentará de suas funções, no período de 15/02/2018 a 06/03/2018, 

em razão de usufruto de férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor FLÁVIO VIOLATO BENTEO, matrícula nº 34885, 

Analista Judiciário-PTJ, para o exercício da função de Gestor 

Administrativo 2 desta Comarca, em substituição a titular Sônia Staut 

Romera, no período de 15 de fevereiro de 2018 a 06 de março de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 07 de fevereiro 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.: 116143 Nr: 390-19.2018.811.0046

 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: DPMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito com a finalidade 

de intimar a parte autora do teor da decisão abaixo transcrita:

"Vistos. 1 – 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, RECEBO a petição inicial. 2 – 

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessário que 

existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o 

julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito 

provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme 

preceitua o caput do artigo 300 do CPC. No caso em testilha, este juízo 

está convencido da probabilidade do direito, uma vez que consoante a 

certidão de casamento de fls. 12 o casal adotou o regime de comunhão 

universal de bens, e o perigo de dano em razão do risco do requerido 

realizar a venda do imóvel do casal, visto que este está apenas em seu 

nome (registro fls. 15). Assim, nos termos do art. 300 do CPC, antecipo a 

tutela para os fins de bloquear 50% do imóvel perante a matrícula no 

Cartorio de Registro de Imóveis, para que seja resguardado a cota parte 

da autora. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada 

impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - 

§3º art. 300). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e 

determino a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis 

para que seja realizado o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

na matrícula, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até 

ulterior decisão de mérito. 3 – Com fundamento no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19 de março 

de 2018, às 14h30min a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro. 4 – 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 atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 5 – Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 6 – Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116596 Nr: 565-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

 Defiro também a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 

1.048, inciso II e §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 do 

Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18389 Nr: 3026-12.2005.811.0046

 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: CASSINO PEREIRA DE SOUZA NETO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PASSOS CARDOSO, ODELCIO 

PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS - OAB:23.362 B/MG, ELMAR JOSÉ DE 

SOUZA - OAB:88588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca da petição de fls. 1189/1201, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38163 Nr: 2861-52.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 
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MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442 OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39018 Nr: 34-34.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104027 Nr: 2635-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 1. Declaro encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, em forma 

de memoriais, no prazo legal.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35783 Nr: 475-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN 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: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para tomar ciência das 

respostas formuladas pelo perito aos embargos apresentado pelo 

requerido às fls. 409/411, em 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36526 Nr: 1223-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BASILIO TRAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CAVALEIRO - 

OAB:52221/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO LAHUTTE TRAVI, Filiação: 

Gilberto Basilio Travi, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido FELIPE LAHUTTE TRAVI, Filiação: Gilberto Basilio Travi, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 15 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto 

Intimação dos Filhos Marcelo e Felipe para se Habilitarem nos Autos em 15 

dias, sob pena de extinção do feito.

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, Kevin Andrei Batista 

Carvalho, digitei.

Comodoro, 06 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 1727-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem em 

relação à busca e apreensão frutífera, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60763 Nr: 2555-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CELULARES E 

TRANSPORTES LTDA ME, JUCEMERI GEREMIA, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para se manifestar 

em relação ao que fora informado pelo executado, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93207 Nr: 3491-35.2016.811.0046

 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: ENOQUE ALENCAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 5618-43.2016.811.0046

 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: ALINE CARNEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA CARNEIRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 388 de 655



OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Fixo prazo de 30 dias para que a parte autora junte nos autos 

documentação médica que comprove o restabelecimento da senhora 

Sonia Aparecida Carneiro do Carmo.

3. Com a juntada da documentação, autos ao MPE.

 4. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104809 Nr: 3013-90.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 1. Considero encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, em forma 

de memoriais, no prazo legal.

3. Saem os presentes intimados.

4. Cumpra-se.

 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:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGENCIA e determino que a embargada providencie a 

EXCLUSÃO do nome dos embargantes dos cadastros da de Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e demais órgãos de restrição ao 

crédito que porventura tenha registrado o referente débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito.3) 

Determino o apensamento dos presentes autos ao processo executivo. 4) 

Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.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) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:PR/42277

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34809 Nr: 2993-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO UEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETTI, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDVIRGES GENI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Diante da decisão de folha 1363, que determinou a expedição de 

mandado de penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento voluntário 

do débito, impulsiono o feito a fim intimar a parte autora para recolher o 

valor correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

em 5 dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60381 Nr: 2145-88.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA TEODORO DE CASER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1495-07.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autor) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 2797-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL AMERICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 1. Verifica-se que neste momento são 13 horas e 50 minutos e até o 

presente momento o réu não compareceu à solenidade a qual foi 

anteriormente designada para 13 horas e 30 minutos.

Saliento que em que pese a defesa alegar que o réu teve problemas 

mecânicos com seu veículo é importante mencionar que tal alegação não 

foi provada nos autos, assim sendo, considerando que o réu foi 

devidamente intimado e não compareceu à presente solenidade, DECRETO 

A SUA REVELIA.

2. Vistas ao MPE para que se manifeste acerca do endereço das 

testemunhas e da vítima.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72283 Nr: 26-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VIANA DE JESUS, IRENE HEGNER, 

ANDERSON PEREIRA DA SILVA, VAGNER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLOVIS CAETANO DE ALMEIDA, Rg: 

41187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar Clovis Caetano de Almeida acerca da apreensão de um 

revolver, n. KI500555, calibre 38, marca taurus, devendo manifestar-se no 

prazo de 15 dias acerca do interesse na restituição, sob pena da aludida 

arma ser encaminhada para o Comando do Exercito para destruição.

Despacho/Decisão: Vistos.A fim de que seja cumprido o disposto no ofício 

circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e 

munições apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para 

que sejam encaminhadas para o Comando do Exército.O artigo 1º da 

Resolução n. 134, de 21 de junho de 2011 dispõe acerca da necessidade 

de notificação de eventual proprietário de boa-fé para manifestação 

quanto ao interesse na restituição da arma apreendia Assim em consulta 

ao Sistema Sinesp Infoseg da numeração do armamento apreendido, 

sendo que constou proprietário, entretanto não consta as informações 

pessoais do citado, tal como endereço. Dessa forma, determino a 

intimação por edital do respectivo proprietário (dados em anexo) acerca 

da apreensão do bem e para manifestar-se no prazo de 15 dias acerca do 

interesse na restituição, sob pena da aludida arma ser encaminhada para 

o Comando do Exercito para destruição.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, 08 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72674 Nr: 192-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 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 e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74523 Nr: 953-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MOURA BISPO, OSMAR LUIZ PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81736 Nr: 3850-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761/SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Laudemir Antonio Sebben e Ivani Maria Mattana Sebben, qualificados nos 

autos, interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 

124, alegando que houve omissão na referida decisão, haja vista que a 

mesma deixou de se pronunciar em relação cancelamento da penhora 

judicial existente sobre o imóvel rural determinada pelo juízo deprecante.

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a decisão deixou de 

se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

fazendo constar na decisão os termos a seguir:

Em face da substituição da penhora deferida pelo Juízo deprecante, 

proceda-se o cancelamento da penhora que recai sobre o imóvel rural 

denominado Fazenda Sebben, Matricula nº 200, livro 002 do 1º Serviço 

Registral de Imóveis de Comodoro.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2561-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

1. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para oitiva das 

vítimas.

2. Após o retorno da precatória, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108865 Nr: 4862-97.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA EAC LTDA - ME, EDMILSON 
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JUNIOR DE OLIVEIRA, EDMILSON JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme fora informado pelo exequente o endereço da CONSTRUTORA 

EAC LTDA – ME é na Rodovia BR 364, S/N, Lote 03, Distrito Industrial, 

Campos de Júlio/MT, endereço este não atendido pelo correio (falta 

dados). Em razão disso,intimo a parte autora para recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, em 5 

dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 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

 1. Considero encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais, em forma 

de memoriais, no prazo legal.

3. Saem os presentes intimados.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116031 Nr: 347-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILGERT & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVAGGIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOTINO - OAB:6338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 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: HILBYA VILAS BOAS 

GONÇALVES - OAB:17932

 INTIMAÇÃO DA EMBARGADA: 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116433 Nr: 499-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277/SP

 INTIMAÇÃO: [...] Afirma que a ação principal condenou a executada ao 

pagamento de danos materiais e a verba sucumbencial, sendo que a 

apelação interposta reformou parcialmente a sentença, apenas no que 

tange a não aplicação do CDC.Alega que o executado interpôs Recurso 

Especial que ainda está pendente de apreciação na fase de 

admissibilidade.Requer o cumprimento provisório da sentença com 

intimação da executada ao pagamento do montante de R$ 1.474.573,56 

(um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos e setenta e 

três reais e quarenta centavos).Decido.Verifico que o exequente cumpriu 

os requisitos do artigo 522 do Código de Processo Civil.Considerando que 

a regra de estabelecida no artigo 955 do CPC, bem como o fato de estar 

pendente a admissibilidade do recurso especial viável o presente 

cumprimento de sentença.Considerando que a parte não apresentou 

caução com fundamento no artigo 520, IV do CPC DETERMINO que a parte 

se abastenha de solicitar a realização de atos nos presentes autos que 

importem o levantamento de deposito em dinheiro ou a pratica de atos que 

importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro 

direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, 

enquanto não for prestada a devida caução, sendo que se o exequente 

realizar tal pedido, sem a devida caução, poderá lhe ser aplicada a pena 

de litigância de má fé. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

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.Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116660 Nr: 590-26.2018.811.0046

 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: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23.648-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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, RECEBO a petição inicial.

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 13h00min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Saliento que a regra processual é clara no sentido de que as duas partes 

envolvidas devem manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência 

de conciliação não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC).

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 
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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 atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC.

Defiro o pedido de tramitação prioritário com fulcro no art. 71 da Lei n. 

10.741/2003, uma vez que o autor é idoso na forma da lei.

 P. I. Cumpra-se.

 Comodoro, 7 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.: 3788 Nr: 596-29.2001.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JÚLIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/MT

 Vistos. A fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e munições 

apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para que 

sejam encaminhadas para o Comando do Exército. Dessa feita passo a 

analisar se as armas e munições apreendida nos autos preenchem os 

requisitos. Verifica-se da relação anexa ao ofício circular nº 24/2018-CA 

tratar-se de munição apreendida nos autos deste processo, tornando 

desnecessária a busca por proprietário de boa fé. Sendo assim, não há 

necessidade de manter a guarda das munições apreendidas, vez que não 

são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos apurados. Diante do 

exposto, considerando que as munições apreendidas nos autos 

preenchem os requisitos normativos, determino que sejam encaminhadas 

ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca de sua 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças 

armadas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60423 Nr: 2192-62.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA GONÇALVES LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 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:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116143 Nr: 390-19.2018.811.0046

 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: DPMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino a expedição de 

ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para que seja realizado o 

bloqueio de 50% (cinquenta por cento) do imóvel na matrícula, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no 

valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), até ulterior decisão de mérito.3 – 

Com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 14h030min a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. 4 – 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 atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).5 – Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

NCPC.6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 2630-83.2015.811.0046

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, ás 

15:00 horas, a ser realizada no CEJUSC da comarca.

Intimem-se as partes para comparecer no ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1663-67.2017.811.0046

 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: IVETE FERREIRA DE ALCANTARA COSTA

 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:
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 Tendo em vista que fora designado data para a realização da perícia para 

o dia 14 de julho de 2017, às 13h00m, contudo ainda sem a juntada do 

respectivo laudo pericial, impulsiono o presente autos a fim de intimar a 

parte requerente para manifestar-se, informando se fora realizado a 

perícia, e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 4807-83.2016.811.0046

 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: ADELIR JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial de ref: 36, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestar-se, no prazo 

do §1.º do art. 477 do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64062 Nr: 2221-78.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AZEVEDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO AZEVEDO DE MOURA, 

Cpf: 01237557275, Rg: 25882643, Filiação: Telma Azevedo da Silva e 

Ailton Leite de Moura, data de nascimento: 26/05/1995, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais. 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: Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva 

exposta na denúncia, para condenar o réu JOÃO PAULO AZEVEDO DE 

MOURA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 

nº10.826/03 e art.308, caput, da Lei nº9503/1997.4. Individualização da 

penaPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART.14, LEI 10826/2003a) 

circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é indiscutível, pois sabia 

perfeitamente da reprovação social, principalmente por ser jovem, mas 

não há elementos a ensejar censurabilidade além do ordinário. Não possuí 

antecedentes criminais anteriores aos fatos que pudessem ser 

considerados nesta fase. Não há elementos suficientes nos autos para a 

análise da sua conduta social e personalidade. Não restaram bem 

esclarecidos os motivos do delito. Não há circunstâncias ou 

conseqüências do crime que pudessem ser consideradas em seu 

desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima em delito desta 

natureza.b) pena-baseDa análise dos elementos supra, fixo a pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 02 [um] anos de reclusão e 10 [dez] 

dias-multa.c) circunstâncias atenuantes e agravantesPresentes as 

atenuantes da confissão e menoridade [artigo 65, I e III, letra “d”, do Código 

Penal], posto que, menor de 21 anos na data dos fatos [nascido em 26 de 

maio de 1995]. Entretanto, deixo de diminuir a pena-base em razão da sua 

fixação no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes. d) causas 

de diminuição ou de aumentoInexistem. e) pena definitivaConsiderados os 

parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 02 

[dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos 

[R$678,00], atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem 

elementos nos autos para fixação em patamar superior.4. Individualização 

da penaDIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO – ART.308, LEI 

9503/1997a) circunstâncias judiciaisA culpabilidade do réu é indiscutível, 

pois sabia perfeitamente da reprovação social, porém o grau de 

censurabilidade não é suficiente para agravar a pena. Não possuí 

antecedentes criminais anteriores aos fatos que pudessem ser 

considerados nesta fase. Não há elementos suficientes nos autos para a 

análise da sua conduta social e personalidade. Não restaram bem 

esclarecidos os motivos do delito. Não há circunstâncias ou 

conseqüências do crime que pudessem ser consideradas em seu 

desfavor. Não há que se falar em comportamento da vítima em delito desta 

natureza.b) pena-baseDa análise dos elementos supra, fixo a pena-base 

no mínimo legal, ou seja, em 06 [seis] meses de detenção, 10 [dez] 

dias-multa.c) circunstâncias atenuantes e agravantesPresente a 

atenuante da confissão [artigo 65, III, “d”, do Código Penal] e menoridade, 

posto que, menor de 21 anos na data dos fatos [nascido em 26 de maio de 

1995]. Entretanto, deixo de diminuir a pena-base em razão da sua fixação 

no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes. d) causas de 

diminuição ou de aumentoInexistem. e) pena definitivaConsiderados os 

parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 06 

[seis] meses de detenção e pagamento de 10 [dez] dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos 

[R$678,00], atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem 

elementos nos autos para fixação em patamar superior.f) Concurso 

MaterialComo os delitos foram praticados em concurso material, as penas 

impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, 

ficando o réu definitivamente condenado à pena de 02 [dois] anos 6 [seis] 

meses de reclusão e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos 

[R$678,00], atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem 

elementos nos autos para fixação em patamar superior. g) regime 

inicialNos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, 

mediante o cumprimento das seguintes condições por parte do 

condenado: a) recolher-se em sua residência aos sábados, domingos e 

feriados, bem como entre as 22h00min e 07h00min nos demais dias da 

semana, tendo em vista a inexistência de casas de albergado e em razão 

da cadeia pública ser destinada a presos provisórios; b) não se ausentar 

da Comarca de residência, por mais de 08 dias, sem prévia comunicação e 

expressa autorização do Juízo, bem como não mudar de endereço sem 

comunicação à autoridade judiciária; c) apresentar-se mensalmente em 

Juízo, dando conta de suas atividades.h) substituiçãoTendo em vista que 

o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas 

de direitos — nos termos do § 2º do mesmo artigo — consistente na 

prestação pecuniária e interdição temporária de direitos. A prestação 

pecuniária consistirá no pagamento de 02 [dois] salários mínimos para 

entidade com destinação social a ser indicada na fase da execução [artigo 

45, § 1º, do Código Penal]. A interdição temporária de direitos consistirá na 

proibição de freqüentar bares e casas de jogos, bem como casas de 

prostituição, pelo período da pena aplicada.i) dos bens apreendidosi.1) do 

revólver apreendido [fls.56]Tendo em vista que o revólver calibre .32mm, 

marca Amadeo Rossi se trata de objeto ilícito, declaro o perdimento em 

favor da União [art.91, II, letra “a”, do Código Penal], devendo o mesmo ser 

encaminhado ao Comando do Exército Brasileiro, para fins de destruição 

ou doação [art.25, da Lei nº10826/2003].i.2) motocicleta Honda Honda 

Titan 150, cor vermelha [fls.25]Muito embora não tenha registro de furto ou 

roubo sobre o referido veículo automotor o denunciado não soube 

informar sua origem e propriedade, estando o bem apreendido e 

depositado junto a Delegacia de Policia Judiciária de Comodoro-MT.Desta 

forma, após o trânsito em julgado, aguarde-se, pelo prazo de 90 [noventa] 

dias, conforme previsão dos arts.122 e 123, ambos do Código de 

Processo Penal, para verificar eventual pedido de restituição. Decorrido o 

prazo, certifique-se.5. ApelaçãoEm face das características da pena 

imposta, eventual recurso de apelação não estará condicionado ao 

recolhimento do réu à prisão.6. ConclusãoCondeno o réu, no pagamento 

das custas processuais.Reconheço em favor do réu o direito de detração 

do período em que permaneceu preso por conta deste processo, 109 dias 

[20.07.2013 a 06.11.2013].Após o trânsito em julgado da sentença: a) 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se ao 

distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao juízo eleitoral; c) 

providencie-se a liquidação da pena de multa, intimando-se o réu para 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias; d) encaminhem-se a arma de fogo 

e munições apreendidas ao Comando do Exército para destruição; f) 

voltem conclusos para designação da audiência admonitória.Cumpram-se 

as demais determinações da Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Co r regedo r i a -Gera l  da  Jus t i ça .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e . 

Intimem-se.Comodoro, 14 de janeiro de 2014. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz Substituto
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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 Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 06 de setembro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97081 Nr: 5268-55.2016.811.0046

 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: JOÃO ALEXANDRE DE CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial (ref:36), impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestar-se, no prazo do §1.º 

do art. 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99172 Nr: 504-89.2017.811.0046

 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: LUCINEIA MARTINS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial (ref:32 ), impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, no prazo do 

§1.º do artigo 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105429 Nr: 3280-62.2017.811.0046

 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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericia (ref:63), impulsino o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestar-se, requerendo o que 

entender.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 3349 Nr: 322-65.2001.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Vistos.

Certifique-se com a máxima urgência se ainda existem bens apreendidos 

no átrio do Fórum desta comarca relativo ao presente feito, considerando 

que já houve decisão prolatada nos autos pelo perdimento de tais bens, 

bem como há certidão nos autos que atesta o encaminhamento de 

referidos objetos ao Exército às fls. 111.

Não havendo mais bens, oficie-se a Diretoria deste juízo para o fim de que 

tal departamento proceda as com as baixas necessárias em seu banco de 

dados, a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 1176-78.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BARBOZA DA CRUZ, CARLOS 

MIRANDA, DÉBORA FREITAS SPAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Requisite da Depol a apresentação do laudo pericial dos bens 

apreendidos, sobretudo aquele atinente à arma e munições apreendidas 

(fl. 61 e 82), a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 1131-40.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se com a máxima urgência o despacho de fls. 171, a fim de que 

seja cumprido o disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em 

anexo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36900 Nr: 1599-67.2011.811.0046

 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: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARIA SEFRIN CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 A propósito do despacho de fls. 104, a qual designou a data de audiência 

para o dia 14/02/2017, impulsiono o presente feito a fim de intimar as 

partes, para tomarem ciência da data de audiência, ressaltando ser a data 

certa dia 14 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 1448-33.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO ELOY, RAUL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Diante do exposto, considerando que as armas e munições apreendidas 

nos autos preenchem os requisitos normativos, determino que sejam 

encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 67506 Nr: 1105-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELSON REZENDE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Diante do exposto, considerando que as armas e munições apreendidas 

nos autos preenchem os requisitos normativos, determino que sejam 

encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98007 Nr: 5708-51.2016.811.0046

 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: ISAAC CESAR REZENDE FERREIRA, TAMERA REGINA 

RESENDE FERREIRA

 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 de ref:42, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestar-se, no prazo 

do §1.º do art. 477 do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108432 Nr: 4656-83.2017.811.0046

 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: LARISSA ANDRESSA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA APARECIDA LOPES DA SILVA, ALDAIR 

JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAILA APARECIDA LOPES DA SILVA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ALDAIR JOSÉ 

ALVES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Suprimento Judicial de 

Consentimento proposto por LARISSA ANDRESSA DA SILVA ALVES em 

desfavor de LAILA APARECIDA DA SILVA e ALDAIR JOSÉ ALVES. A 

requerente Larissa Andressa da Silva Alves, tem atualmente 16 

(dezesseis) anos de idade e deseja casar-se com Fabio Alves dos 

Santps, atualmente com 24 anos. A Requerente nunca conheceu seu 

genitor, ora requerido, Aldair José Alves e sua mãe, Laila Aparecida da 

Silva trabalhava em um bar na cidade de Campos de Júlio/MT, porém, 

tomou conhecimento que a Requerida se mudou para outra cidade. A 

Requerente Larissa Andressa da Silva Alves já convive com o Fábio 

Alves dos Santos por aproximadamente 1 ano, e sempre manifestou o 

desejo de se casar. Assim, como a Requerente Larissa Andressa da Silva 

Alves tem 16 (dezesseis) anos, ou seja, menos de 18 anos, é necessário 

que os pais autorizem o casamento. Desta forma, como os Requeridos 

Laila Aparecida da Silva e Aldair José Alves estão em local incerto e não 

sabido, não podendo, por sua vez, autorizarem o casamento da 

Requerente Larissa Andressa da Silva Alves, propos a presente 

demanda.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.,Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça.Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 232 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos. Escoado o prazo para contestação, nomeio como defensor dativo 

da parte requerida o Dr. João Paulo de Julio Piovezan, que deverá ser 

intimado para apresentação da defesa, tendo em vista que a Defensoria 

Pública desta Comarca já atua em nome da parte requerente. Saliento que 

os honorários advocatícios hão de ser arbitrados quando da prolação de 

sentença.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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 11 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 15816 Nr: 945-90.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTEVAL LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que no prazo comum de 05 (cinco) dias 

manifestem se há interesse na elaboração de laudo pericial com relação 

ao objeto apreendido no presente feito, bem como acerca da necessidade 

de manutenção do bem apreendido aos presentes autos.

Cumpra-se com a máxima urgência o despacho retro, a fim de que seja 

cumprido o disposto no ofício circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34805 Nr: 2989-09.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAN AMARO DE LIMA, FRANCISCO 

SOUZA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se a Depol para encaminhar com urgência laudo técnico dos objetos 

citados à fl. 46, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36858 Nr: 1557-18.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Vistos.

Certifique-se com a máxima urgência se ainda existem bens apreendidos 

no átrio do Fórum desta comarca relativo ao presente feito, considerando 

que já houve decisão prolatada nos autos pelo perdimento de tais bens, 

bem como há certidão nos autos que atesta o encaminhamento de 

referidos objetos ao Exército às fls. 106.

Não havendo mais bens, oficie-se a Diretoria deste juízo para o fim de que 

tal departamento proceda as com as baixas necessárias em seu banco de 

dados, a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37710 Nr: 2409-42.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Vistos.

Certifique-se com a máxima urgência se ainda existem bens apreendidos 

no átrio do Fórum desta comarca relativo ao presente feito, considerando 

que já houve decisão prolatada nos autos pelo perdimento de tais bens, 

bem como há certidão nos autos que atesta o encaminhamento de 

referidos objetos ao Exército às fls. 94.

Não havendo mais bens, oficie-se a Diretoria deste juízo para o fim de que 

tal departamento proceda as com as baixas necessárias em seu banco de 

dados, a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 3204-14.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÉIA COSTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

 Intime-se o autor do fato para apresentar nosta fiscal do objeto (Coldre) 

de fl. 83, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 67852 Nr: 1371-87.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANDRE SOARES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO ANDRE SOARES E SILVA, Cpf: 

77194020300, Rg: 450550958, Filiação: Maria dos Remedios Soares e 

Silva e Teodoro Lebre e Silva, data de nascimento: 02/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Caxias-MA, solteiro(a), eng agronomo, Telefone 69 

99943-9292. 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: No dia 18 de abril de 2014, por volta das 06h00m, na 

Av. Rei Davi, bairro Nova Vacaria, nesta cidade de Comodoro-MT, o 

denunciado LUCIANO ANDRÉ SOARES E SILVA conduziu o veículo 

MMC/L200, Triton 3.2D, Placa NHZ6628, Teresina/PI, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante o 

conteúdo do auto de constatação de sinais de embriaguez. Assim sendo, 

restou apurado que o denunciado LUCIANO ANDRÉ SOARES E SILVA, 

após ingerir certa quantidade de bebida alcoólica, dirigiu o automóvel em 

via pública, pondo em risco a vida de terceiros. Ao arremate, cumpre 

salientar que LUCIANO ANDRÉ SOARES E SILVA negou-se a realizar o 

teste de bafômetro, oportunidade em que lavrou-se o auto de constatação 

de sinais de embriaguez. Por fim, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, denunciou LUCIANO ANDRÉ SOARES E SILVA, como incurso nas 

sanções do art. 306, "caput" da Lei Federal n.º 9.503/97.

Despacho: VISTOS ETC.,Considerando que a peça inicial acusatória narra 

com perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando indícios 

suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das 

hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de LUCIANO ANDRE SOARES 

E SILVA, na forma em que foi proposta.Nos termos do artigo 396 do CPP, 

cite-se o acusado, por edital, no forma que preconiza o art. 361 e art. 365, 

ambos do CPP, para que, querendo, apresente resposta, no prazo de 10 

(dez) dias.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Transcorrido o prazo legal, caso o acusado não apresente 

resposta, nem constitua defensor, o que deverá ser certificado, venham 

os autos conclusos.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do 

Ministério Público, sobre as preliminares e documentos apresentados, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 09 de novembro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 4815-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistso, etc.,

 Cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 520/527, sobretudo no que diz 

respeito ao perdimento dos bens apreendidos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95996 Nr: 4815-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Desentranhem-se as peças de ref. 92 e 93 e proceda sua distribuição 

como incidente, oficiando logo após, à Diretora da Cadeia Pública desta 

Urbe, para que em 48 horas, preste informações acerca dos fatos 

narrados na carta do detento, em seguida volvendo os autos conclusos.

Cumpra-se neste feito a Sentença prolatada na íntegra.

Às providências, URGENTEMENTE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 106425 Nr: 3756-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJP, PSSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICIA SORAIA SILVA DE ALMEIDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Visitas 

e Pedido de Liminar de Weverton de Almeida Teixeira proposto por Milton 

Jesus Texeira em desfavor de Etelvina Jesus Pires, Patrícia Soraia Silva 

de Almeida e Geraldo Rodrigues Texeira. A requerida PATRÍCIA SORAIA 

SILVA DE ALMEIDA atualmente reside em local incerto e não sabido, 

Geraldo Rodrigues Teixeira (genitor do infante) falecido em novembro de 

2013. O requerente MILTON JESUS TEIXEIRA é tio do infante, sendo que o 

menor,Weverton de Almeida Teixeira, tem passado mais tempo com o 

requerente, uma vez que a requerida ETELVINA JESUS PIRES, avó paterna 

do menor, é idosa, desta forma, deseja o requerente a guarda do menor, 

pois, conforme narra na inicial, possui melhores condições para velar e 

contribuir com o desenvolvimento do infante Weverton de Almeida 

Teixeira.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de modificação de guarda c/c 

visitas com pedido liminar de guarda provisória ajuizada por MILTON 

JESUS TEIXEIRA, em face de ETELVINA JESUS PIRES, PATRÍCIA SORAIS 

SILVA DE ALMEIDA e GERALDO RODRIGUES TEIXEIRA, pleiteando a 

guarda de WEVERTON DE ALMEIDA TEIXEIRA.Primeiramente, determino a 

retirada do requerido GERALDO RODRIGUES TEIXEIRA do polo passivo da 

demanda, eis que já falecido.Processe-se em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.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.Designo o dia 12 de setembro de 2017, as 13:00 horas, para 

realização da audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.Cite-se a 

parte requerida ETELVINA JESUS PIRES (art. 247, I, NCPC), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC), acompanhada de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pela ré 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 da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC.Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do 

artigo 98 do NCPC.Cite-se a requerida PATRÍCIA SORAIS SILVA DE 

ALMEIDA por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido.Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para o edital, correndo da data da primeira publicação.Consigne-se no 

edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC - art. 344).Transcorrido 

in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, o douto Advogado 

militante nesta Comarca, Dr. Marcelo Beduschi, conforme dispõe o art. 72, 

II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a 

competente defesa.Determino, ainda, a realização de estudo psicossocial 

pela equipe multidisciplinar do Juízo no ambiente familiar da requerente e 

no lar dos infantes, estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos 

autos.Quanto ao pedido de liminar para a concessão da guarda provisória, 

deixo para analisar após a realização do estudo psicossocial.Ciência a 

DPE e o MPE. 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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 31 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110830 Nr: 5637-15.2017.811.0046

 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEPCIONAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, THIAGO 

DE ASSIS BRUNETTA, Gisele Aparecida Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O 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 tenham ciência da R. Decisão de data 18/12/2017, 

homologando o acordo firmado entre as partes.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110830 Nr: 5637-15.2017.811.0046

 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEPCIONAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, THIAGO 

DE ASSIS BRUNETTA, Gisele Aparecida Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta.Honorários advocatícios e despesas processuais 

conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas 

igualmente [art. 90, §2º, CPC], sobrestada a cobrança com relação à parte 

autora ante a concessão da assistência judiciária gratuita.Após, com o 

trânsito em julgado, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a 

serem adimplidas, proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

mediante lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou 

equivalente.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). 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 2540-22.2008.811.0046

 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: VANIA LUCIA JASSENK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 431 da CNGC/2017, impulsiono 

o presente autos a fim de intimar a advogada Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves, para no prazo de 03 dias proceder a devolução dos autos em 

epígrafe, tendo em vista estar em carga desde 27/03/2017, sob pena de 

peder o direito de vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81525 Nr: 3721-14.2015.811.0046
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na data de hoje o responsável pelo Cártório 

Distribuidor da Comarca de Várzea Grande/MT entrou em contato 

informando sobre a devolução da missiva encaminhada a eles na data de 

08/02/2018, código de rastreabilidade n.º 81120183156241, uma vez que 

não se trata de justiça gratuíta, assim sendo, IMPULSIONO o presente 

autos a fim de intimar a parte autora para recolher as custas, ou 

providenciar a distribuição da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84627 Nr: 551-97.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência da R. Sentença exarada nos autos 

na data 29/11/2017.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90920 Nr: 2518-80.2016.811.0046

 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: MARLI SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Cód. 90920

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando que não detém a parte autora capacidade postulatória, 

remetam-se os autos a douta DEFENSORIA PÚBLICA para manifestação 

no prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade.

Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27967 Nr: 2088-12.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Oficie-se a Depol para informar se houve algum objeto do crime 

apreendido, se positivo, encaminhar com urgência laudo técnico no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73410 Nr: 479-47.2015.811.0046

 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: RENILDO JOSE ALENCASTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial de ref:54, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerente para manifestar-se, no 

prazo do §1.º do art. 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92664 Nr: 3233-25.2016.811.0046

 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: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência da R. Sentença exarada nos autos 

na data 19/12/2017.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 015-18-DF

O Exmo. Sr. Dr. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA – MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc... RESOLVE:

CONCEDER a Servidora TÂNIA REGINA MENEZES – Auxiliar Judiciário 

Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8720, quinze (15) dias de LICENÇA 

PRÊMIO, referente ao quinquênio de 25.09.2010 à 25.09.2015, a serem 

usufruídos no período de 12 à 26.03.18. Publique-se e Registre-se. 

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça. Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85839 Nr: 5081-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELEN DANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN DANA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:306448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 R/H.

VISTOS.

Considrando que o Ofício de fls. 23 oriundo do Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA, noticia que a restituição aqui pleiteada foi creditada à 

requerente em data de 7.11.17, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 3360-71.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDE REFLORESTAMENTO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A, MILTON LAURO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Administrador Judicial.

Intime-se.

Aportando a manifestação, vista ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Às Providências.

Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97492 Nr: 4896-83.2017.811.0010

 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 LUIZA TAVARES FILHA NOGUEIRA BARBOSA

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por MARIA LUZIA TAVARES FILHA NOGUEIRA BARBOSA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, e via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8º, 

Art. 85, do CPC), ressalvando o disposto no Art. 98, §3º do Diploma 

retromencionado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5164-74.2016.811.0010

 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): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88699 Nr: 724-98.2017.811.0010

 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: CLAUDINEIA GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEIA GOMES TEIXEIRA RIBEIRO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:Publicação de Sentença Declaratória de Interdição

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:ANTE O EXPOSTO e, considerando tudo mais que dos 

autos constam, julgo procedente o pedido inicial e decreto a INTERDIÇÃO 

de Cidineia Gomes Teixeira Ribeiro Guimarães, nascida em 10/06/1975, 

filha de Antonio Pinheiro Teixeira e Ciléia Gomes Teixeira, declarando-a 

incapaz de exercer, sem a atuação de sua curadora, o exercício de 

direitos patrimoniais, negociais, em relação ao corpo, à sexualidade, ao 

matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, e, 

de acordo com art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe como curadora, Claudineia 

Gomes Teixeira.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta.

 Quando do cumprimento da presente sentença, atente o ilustre gestor 

para que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas 

Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros 

Públicos de nº 6015/73:

Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados.

 Art. 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo 

livro de que trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do 

parágrafo único do art. 33, declarando-se:

 1º) data do registro;

2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o 

nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado;

3º) data da sentença, nome e vara do juiz que o preferiu;

 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador;

5º) nome do requerente da interdição e causa desta;

6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;

7º) lugar onde está internado o interdito.

 Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de sua administração 

ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo.

 Após as formalidades legais, arquive-se com baixa no relatório e na 

distribuição.

Ciência à DPE e ao Ministério Público.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 97871 Nr: 5096-90.2017.811.0010

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISAN XAIVER DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 804-28.2018.811.0010

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 4068-92.2014.811.0010

 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: CELCIMAR GONÇALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62324 Nr: 248-31.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TRAJANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-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, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63559 Nr: 692-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

KIYOHARU OTSUKA, MIRTA FUMIE OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 12018-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MACÊDO PINHEIRO, KAMILY CRISTINA SENA DE 

OLIVEIRA, DEVANIR GOMES RODRIGUES, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON ADELIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75129 Nr: 508-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90143 Nr: 1451-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1489-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90324 Nr: 1524-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H DE SOUZA CONFECÇÕES ME, HÉLIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108667 Nr: 550-55.2018.811.0010

 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: VALMI HENRIQUE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

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 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (NCPC, §§ 5º º do Art. 334).

 Cite-se o réu, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos 

do NCPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

335 do NCPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel (Art. 

344 do NCPC).

Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Arts. 350 e 351 do 

NCPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do NCPC.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62795 Nr: 425-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA VIEIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59623 Nr: 3131-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020, José Quagliotti Salamone - OAB:103.587 - SP, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2805-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDE FERNANDES CÉZAR, MARIA JÚLIA 

FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE FERNANDES CEZAR, LUCIANO 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PROENÇA DA SILVA, CIPA LTDA 

- COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA 

FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, ESPÓLIO DE CARIOLANDO 

DE ASSUMPÇÃO, JOÃO DOMINGOS NASCIMENTO, MARILZA ATANAZIO 

NASCIMENTO, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, Milton da Costa Ferreira Junior, 

VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, CELIA FERREIRA 

FRÓES, ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87002 Nr: 5616-84.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. SONIA DOS SANTOS MARTINS-ME, MARIA 

SONIA DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 
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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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99497 Nr: 5845-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

LINDOMAR MORAIS DA SILVA, Andréa Maforte Silva, MARCO ANTONIO 

PEREIRA SAMPAIO

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99523 Nr: 5853-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME, MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA OLIVEIRA

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 137-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3727

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 412-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MAXIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO 

BRASIL – ASTEP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vivian Lima Vargas - 

OAB:97.502 - MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 1246-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 795-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89521 Nr: 1128-52.2017.811.0010

 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 - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 5578-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA , WILMAR 

LUFT

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99655 Nr: 5913-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO M. VIEIRA COMÉRCIO ME , ROGÉRIO 

MENEZES VIEIRA

 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 retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107632 Nr: 9976-28.2017.811.0010

 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: ALMIR BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 "INTIMAÇÃO ADVOGADOS" CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº 145474 e designada Sessão de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 

13h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31521 Nr: 3188-76.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 

EDILEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, SIMONICA APARECIDA 

GOMES, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, MARIA JOSÉ MARQUES, JAN CLEBER, ESTELVINA NUNES, 

ADÃO MARQUES, ANA CATARINA FANAIA BACA, ESPOLIO DE BEATRIZ 

ESTAMILO, NEZIRA GONÇALVES FERREIRA, PAULO BONAFÉ FERREIRA, 

MARCOS ANTONIO FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

JOÃO JOAQUIM DE ALMEIDA, CLEVERSON VIEIRA MARTINS, VALDIR 

PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a contestação acostada às fls. 163/170, foi 

protocolada no prazo legal, portanto, é tempestiva. ASSIM, faço expedir 

intimação do advogado da parte Requerente via DJE, para, no prazo legal, 

impugnar a contestação. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88929 Nr: 835-82.2017.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "INTIMAÇÃO ADVOGADO" CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados 

acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema 

Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 

145134 e designada Sessão de Conciliação para o dia 25/04/2018 às 

15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107995 Nr: 185-98.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO RATTI - ME, ENIVALDO RATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 08 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64537 Nr: 999-18.2015.811.0010

 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: Adriana Pereira da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

requerente via DJE e remessa dos autos ao requerido, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 59 e 

requererem o que direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 12752-69.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

requerente via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da juntada de ref. 55 a qual informa que não fora realizada a perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 9934-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 08 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 320-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação via DJE do advogado da 

autora para comparecer perante a segunda vara a fim de retira a Carta 

Precatória expedida, para ser distribuida na comarca respectiva. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94811 Nr: 3652-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA LTDA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA, IEDA BASTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT

 Certifico e dou fé que, os embargos a execução foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do do 

embargado para impugnar os embargos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95744 Nr: 4082-71.2017.811.0010

 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: PAULO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 21 e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100337 Nr: 6334-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Arando

 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:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 12 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação via DJE ao 

advogado da parte autora para impugnar a contestação. É o que me 

cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107780 Nr: 34-35.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ KLEBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do(a) réu(e) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena de ref. 6.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 7 de fevereiro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 5703-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Giovane Santin - OAB:RS/59061, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 ERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.1.1 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria, abro vistas dos autos ao Douto Defensor constituído pelo 

acusado, para que, no prazo de 5(cinco) dias, apresente as testemunhas 

que irão depor em plenário, devendo ser no máximo de 5(cinco), nos 

termos do art.422 do CPP.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 8 de fevereiro de 2018.
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Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri 

determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, 

no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA DE SOUSA (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 1000979-39.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 11079514, 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: 1000492-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA DOS REIS (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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11558914.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11529115e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SOARES NETO (REQUERENTE)

FRANCINETE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11578519 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MILITAO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11474157, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

NATHALIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

IVAN NILSON DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 10921292 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11693779 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 405 de 655



Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11696416 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000862-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11165833 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11179228 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA IONE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11166423 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI OBADOWSKI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11175343 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-51.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DOROTEIA TORRES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11118106 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUSA REGO OAB - PA22818 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 informo que a guia para pagamento 

encontra-se no id n.11703074.

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001037-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXCEPIENTE)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11349400 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000541-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11349468 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11346245 não se manifestou nos 
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presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-27.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11346340 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11349325 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11218097 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-95.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11217993 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11642551 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11220685 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11117738 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANY DUTRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11184238 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DOMINGOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração de id n. 11621086.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11642989 e seguintes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 232-73.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Disopel, JULIO OPOLSKI, CARLOS 

VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

e, considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada de fls. 351/352, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105020 Nr: 591-95.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que se manifeste acerca da Juntada de 

Comprovantes de pagamento da parte executada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 256-81.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 685-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCBL, GBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc.Tratam-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL 

PERUSSI MIGUEL alegando omissão na sentença de ref. 72, ao argumento 

de que o magistrado deixou de manifestar-se quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita (ref. 81).Pois bem, analisando os autos 

observo que a sentença combatida (ref. 72) não contém a mácula 

apontada, tendo em vista que foi clara em demonstrar que as custas 

processuais e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte 

executada, face a ausência de comprovação de sua hipossuficiência nos 

autos.Não há que se falar, portanto, em eventual vício, mas sim em 

tentativa de reforma a sentença por parte do Sr. Gabriel Perussi 

Miguel.Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – 

PREQUESTIONAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. ....... (ED 145292/2013, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/02/2014, 

Publicado no DJE 11/02/2014) Com estas considerações e fundamentos, 

diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de 

contradição, REJEITO os embargos de declaração.Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se com as cautelas 

legais observando-se o disposto na CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105024 Nr: 592-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, acerca da juntada de documentos de 

ref:13, para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40254 Nr: 708-33.2011.811.0018

 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: Roberto Sachetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 316/322. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação do(s)requerente(s), na pessoa deseu 

advogado, Dr. José dos Santos Neto, OAB/MT 3.677-A, para querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 3005-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guilhermina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em trânsito na data designada 

para a realização da audiência, redesigno o ato para o dia 10 de abril de 

2018 às 15h00min.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 214-42.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Andraos Marquezin - 

OAB:234330, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:OAB/SP 

347.846, Gisele Borges - OAB:OAB/SP 169.782, Marcos Lombardi 

Santanna - OAB:278.607, Roberto Cardone - OAB:196924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o patrono das partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

para o dia 03/04/2018, às 13hs00min, e que procedam com a intimação 

das partes, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35195 Nr: 2756-33.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Considerando que transcorreu o prazo para pagamento voluntário e 

apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

dívida, o executado não se manifestou, impulsiono o presente feito à parte 

autora para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41445 Nr: 1884-47.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Martinez Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C.S. Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS

 Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 195/197. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente 

feito ao dje, para proceder a intimação da parte autora, para querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 2149-15.2012.811.0018

 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: Ozemar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Oliveira Alves.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em trânsito na data designada 

para a realização da audiência, redesigno o ato para o dia 10 de abril de 

2018 às 14h30min.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 3210-32.2017.811.0018

 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: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 04/05/2018, às 08:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104046 Nr: 8778-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido José Di Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder o pagamento de 

complemento de diligência, conforme certidão do oficial de justiça de 

referência 13, no valor de R$ 1.705,50 (Um mil Setecentos e cinco e 

cinquenta,junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4458-67.2016.811.0018

 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): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 541-74.2015.811.0018

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naur Celestino Tedeschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Tedeschi Eugênia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao retorno 

da correspondencia sem o devido cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31605 Nr: 340-92.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Inácio Filho - OAB:11645 

MT

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.204/212, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65803 Nr: 2901-16.2014.811.0018

 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): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Francieli 

da Silva, Kelson Jose Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78873 Nr: 1503-63.2016.811.0018

 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: Julio Cesar Sirena, Maria Ivone Malaquias Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.113/114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105688 Nr: 976-43.2018.811.0018

 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): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Eduardo Gomes Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 105688DECISÃO INTERLOCUTÓRIARecebo a petição inicial, por 

estarem presentes os requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE as partes 

executadas para pagar a dívida indicada na inicial, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 

10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos 

termos do artigo 827 e seguintes do NCPC.Caso a parte executada possua 

cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo 

Civil, a cita¬ção deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi¬cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, ex vi artigo 829, §1º, NCPC.Não 

encontrado a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código 

de Processo Civil.(...)Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da 

Lei.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69194 Nr: 910-68.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Carmo & Souza Carmo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Código n° 69194

SENTENÇA

Trata-se de pedido de execução por quantia certa contra devedor 

solvente, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA, 

qualificados nos autos.

Citado para efetuar o pagamento do débito descrito na exordial, o 

executado no prazo legal apresentou comprovante de depósito judicial à 

fls. 162.

Instado a manifestar o Ministério Público pugna pela destinação dos 

valores ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já pagou o débito ora 

executado, com concordância da parte exequente portanto, inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se o exequente para que informe os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados nos autos.

Com as informações bancárias, desde já, determino a expedição do 

competente alvará.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74032 Nr: 3185-87.2015.811.0018

 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: José Geraldo Rodrigues Neto, Flavio Valerio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Juruena Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74075 Nr: 3207-48.2015.811.0018

 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: Alessandra Aparecida Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208A

 Código nº 74075

DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 3450-89.2015.811.0018

 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: CAPRAAM Café e Produtos Alimenticios da Amazonia 

Sociedade Limitada, Vicente Mascarós Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, tendo em vista a perda superveniente 

do objeto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

art. 485, VI do NCPC.Condeno a parte autora em custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

85, §10 do CPC.Certificado o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 3536-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riolando Correa Souto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 74696

DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 83.

Cite-se o executado no endereço indicado na exordial, por oficial de 

justiça, com as prerrogativas do artigo 212 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76655 Nr: 554-39.2016.811.0018

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Fernando Consalter de Mello, Fabio Luimar 

Consalter de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Harry Magalhaes - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Teixeira Borges 

- OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 S E N T E N Ç A Trata-se de impugnação a Assistência Judiciária Gratuita 

proposta por Marcelo Fernando Consalter de Mello e outro em face de 

Leandro Cardoso da Silva na ação de reintegração de posse com pedido 

liminar de rescisão contratual. Alega a parte autora em síntese que o 

impugnado não faz jus à gratuidade da justiça que lhe fora concedida na 

ação sob o código n. 68470 e baseando tal alegação no fato de que 

recentemente teria sido negado tal pedido de AJG nos autos da ação de 

rescisão contratual código n. 28148. [...] Sim, pois a ação principal foi 

extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, não 

prejudicando em nada ao deslinde deste feito que tem por objeto discutir a 

hipossuficiência da parte ré daqueles autos. Ora, se o processo principal 

deixou de existir a pedido da parte autora, pela lógica o incidente, 

realmente, perde o objeto uma vez que o processo acessório segue a 

sorte do principal. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a preliminar 

arguida pela parte impugnada e julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Após transito em julgado, 

ao ARQUIVO. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 2233-74.2016.811.0018

 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: João Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar ao requerente João Batista de Oliveira o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos 

termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês 

(R$ 954,00), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148, do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da 

Súmula 204, do STJ.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, inc. 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Condeno a 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. Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 

1000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 313.617.579-49Nome 

da Mãe: Luzia Batista de OliveiraNome do segurado: João Batista de 

OliveiraEndereço do segurado: Chácara Agua Boa, Assentamento Agua 

Boa, km 09, zona rural de Juara/MT.Benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 

23/10/2015 – data do requerimento administrativo Em Juara/MT, 6 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105755 Nr: 1025-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 105755DECISÃO INTERLOCUTÓRIARecebo a petição inicial por 

estarem presentes os requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte 

executada para pagar a dívida indicada na inicial, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 

10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos 

termos do artigo 827 e seguintes do NCPC.Caso a parte executada possua 

cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo 

Civil, a cita¬ção deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi¬cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, ex vi artigo 829, §1º, NCPC.(...) 

Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 65689 Nr: 2804-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Aparecido Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc ... 1. Na conversão da ação de busca e apreensão execução, 

é imprescindível colacionar aos autos o título original, uma vez que o 

princípio da cártularidade garante ao portador da cártula que esse é o 

titular dos direitos apresentados na demanda. Se determinada a emenda à 

inicial indicando com precisão o que deve ser corrigido e, o autor deixa de 

cumpri-la, deve-se indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321, do 

Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (APC nº 

20160310202209 (1021980), 7ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Romeu 

Gonzaga Neiva. j. 24.05.2017, DJe 06.06.2017).Ante todo o exposto, 

determino:a) a parte requerente deverá emendar a petição inicial, juntando 

memória de cálculo atualizada, indicando com precisão o valor da causa 

(atualizado), a modalidade da execução, bem como juntando o título 

exequendo original, no prazo legal, sob pena de extinção;b) retifique-se o 

cadastramento dos autos, que passará a tramitar como execução de título 

executivo extrajudicial.C) Após, intime-se o executado para pagar, no 

prazo de 03 (três) dias. Caso não haja o pagamento no prazo legal, 

deverá o oficial de justiça cumprir o que determina o art. 829 e seus 

parágrafosd) não havendo o pagamento, venham os autos conclusos 

para decisão acerca da restrição via BacenJud.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69203 Nr: 911-53.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69203

DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada deixou de oferecer embargos no 

prazo legal, manifestando concordância com o valor (fls. 14), expeça-se o 

respectivo RPV, nos termos do Provimento 11/2017-CM.

Intime-se a parte exequente para que apresente os dados bancários.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69472 Nr: 1020-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69472

DESPACHO

 DEFIRO o pleito de fls. 19/20.

Renove-se a citação do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 

Procuradoria, instruindo com a documentação da inicial, notadamente as 

certidões de crédito, com abertura de novo prazo processual.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76218 Nr: 350-92.2016.811.0018

 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: Maria Soares Silva Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Para que seja declarada a ausência de uma pessoa necessária o 

cumprimento de duas fases, quais sejam a arrecadação e conservação 

dos bens com nomeação de um curador, nesta fase ocorre à citação por 

edital do ausente por várias vezes. Frustradas as tentativas poderá ser 

declarada a ausência.Transcorrido um ano, passa-se a segunda fase 

onde será realizada a entrega do bem ao titular, se decorrido o prazo 

determinado sem que a pessoa apareça poderá ser declarada a ausência 

bem como será decretada a abertura provisória da sucessão.Assim, nos 

termos do artigo 24 do Código Civil nomeio a requerente MARIA SOARES 

SILVA DANTAS como curadora do desaparecido, que poderá administrar 

os benefícios previdenciários/assistenciais, bancários ou outros 

necessários.Expeça-se termo de curatela.INTIME-SE a requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a relação de bens que tem 

conhecimento, tais como, extrato/saldo de FGTS e PIS, além de 

requerimento de pensão provisória e outros bens.CITE-SE o ausente por 

edital pelo prazo de 01 (um) ano, com publicações de dois em dois meses 

chamando-o para tomar posse dos bens.Transcorrido este prazo, sem 

que o ausente apareça, volte-me concluso para deliberação quanto a 

abertura da sucessão provisória.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30002 Nr: 2551-38.2008.811.0018

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJLG, LLHRFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBM, WRM, LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos de 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74582 Nr: 3480-27.2015.811.0018

 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: Rita de Cassia Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... .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, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Condeno a 

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. Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 

1000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 429.343.971-49.Nome 

da Mãe: Regina Freira da Silva.Nome do segurado: Rita de Cassia 

Cassiano.Endereço do segurado: Rua Travessa da Paz, n. 36-W, Bairro 

Jardim Boa Vista, Juara-MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 05/08/2015 – 

data do requerimento administrativo ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- 

Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29603 Nr: 2183-29.2008.811.0018

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJLG, LLHRFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBM, WRM, LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Sávio Ricardo Cantadori Copetti - OAB:, Thais 

Pereira Schmidt - OAB:11361/MT

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos de 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 842-60.2011.811.0018

 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: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação de prestação de contas 

que a parte requerente propôs contra a instituição financeira requerida, na 

qual mantém conta corrente, aduzindo que não concorda com vários 

débitos lançados. Pretende questionar todos os lançamentos de débitos 

efetuados dentro do prazo de 20 (vinte) anos. Aduz não concordar com 

vários lançamentos em sua conta corrente, pois além de não entende-los, 

possuem códigos e históricos confusos. Ao final, faz diversos pedidos, 

com a finalidade de questionar as taxas de juros e etc. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação em que pugna pela 

improcedência do pedido. É o relatório. [..] III - DISPOSITIVO FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observada a natureza da causa, o 

trabalho desenvolvido pela profissional e o local de sua prestação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do diploma processual civil. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65163 Nr: 2394-55.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvia Regina do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé que a publicação de 12.12.2017 no DJE 10155, não 

constou o nome da advogada da parte requerida. Assim, renovo a 

intimação da parte requerida quanto ao teor da r.sentença fl.69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77652 Nr: 977-96.2016.811.0018

 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: Maria de Lourdes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ... 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 

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.Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 

(sessenta) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 032.701.551-90.Nome 

da Mãe: Jocelina dos Anjos Oliveira.Nome do segurado: Maria de Lourdes 

Gonçalves.Endereço do segurado: sítio Nossa Senhora Aparecida, km 37, 

estrada Marabá, Juara-MT.Benefício concedido: pensão por morte.DIB: 

24/02/2016 – data do requerimento administrativo Alexandre Sócrates 

MendesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 4987-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondencia devolvida, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-78.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-08.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) da parte executada. Assim, promovo a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-75.2017.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVA DE SOUZA & SCHMOELER DA SILVA LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA AMORIM & RIBEIRO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento, tendo em vista a devolução da 

Carta Precatória sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-40.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Considerando as informações do Juízo Deprecado, promovo a INTIMAÇÃO 

do(a) advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no prazo de 15 

dias acerca do novo endereço do(a) promovido(a), sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Diante da informação do Oficial de Justiça, promovo a intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no prazo de 15 dias 

acerca do novo endereço do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 95506 Nr: 4346-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediléia Landi de Sousa, William da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para condenar os acusados de WILLIAM DA SILVA E EDILEIA 

LANDI DE SOUZA, já qualificados nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVÊ-LOS do crime de 

associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, de acordo com 

o artigo 386, VII do Código Penal.4. DOSIMETRIA DA PENA – RÉU 

WILLIAMConsiderando a absolvição do acusado quanto ao crime de 

associação ao tráfico, passo à dosimetria da pena do delito previsto no 

art. 33, caput, da Lei 11.343/06.[...] Sendo que uma condenação servirá 

para o aumento da pena-base e a outra como agravante (reincidência). 

[...] torno a pena fixada definitivamente em 12 (doze) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 1260 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo [...]Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

FECHADO, ante a reincidência do réu, já condenado por tráfico de drogas 

e porte de arma (cód. 87214[...]razão pela qual fica a pena fixada 

definitivamente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 

dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso.Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea b do Código 

Penal.Considerando o regime de cumprimento aplicado, revogo a prisão 

domiciliar da acusada, uma vez que incompatível com o semiaberto. 

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

presa.Incabível no caso dos autos, [...]l, em razão da pena aplicada. 6. 

[...]Determino que o réu Willina permaneça preso caso deseje recorrer, 

considerando o risco concreto de reiteração criminosa, porquanto se trata 

de reincidente específico, valendo-me dos mesmos fundamentos utilizados 

para a decretação de sua prisão preventiva. [...]; expeça-se Guia de 

Execução; [...] , arquive-se em definitivo. Juara/MT, 30 de janeiro de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 885-50.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bruno Cesar Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação Ministerial, intime-se o requerente para colacionar 

aos autos documentos que comprovem a propriedade dos bens, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80890 Nr: 2389-62.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Jorge Cardoso, Edson Ramos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 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 a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, os próprios réus, em seus depoimentos na fase inquisitorial, 

afirmaram que as armas são de sua propriedade, porém não tem nenhuma 

documentação, fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, 

eis que é produto de crime.

Sendo assim, 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 restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

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.: 84792 Nr: 4566-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 84742

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 a defesa, em sede de resposta à 

acusação, requereu perícia complementar na arma apreendida, a fim de 

que fique demonstrado se o desgaste da arma foi provocado pelo tempo 

ou foi raspado intencionalmente.

Tendo em vista que se trata de denuncia pelo artigo 16, IV, da Lei 

10.826/03, em decisão fundamentada, foi deferida a referida diligencia 

(ref. 31).

Assim, uma vez que a pericia complementar ainda não foi realizada, 

faz-se necessário manter a arma em deposíto, nos termos da decisão que 

determinou a citada diligência (ref. 31).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000027-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que, em 16/01/18, diligenciei junto a 

Rua São Carlos, onde percorri toda sua extensão indagando vários 

moradores sobre o paradeiro da requerida, mas ninguem soube dar 

informações, alegando se quer conhecê-la. Certifico ainda que, liguei 

algumas vezes no telefone 99633-3484, onde só da mensagem de que o 

número esta indisponivel. Liguei no número 99677-9201, onde fui atendido 

pela senhora que se identificou como Bruna, e disse que não conhece a 

requerida. Sendo assim, deixei de citá-la e devolvo o presente para os 

devidos fins. JUÍNA/MT, 17 de janeiro de 2018. EDIMILSO DE OLIVEIRA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - 017.069.301-51 

(REPRESENTANTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. P. (RÉU)

 

Intimar da autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 15/3/2018 às 

8h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC .

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001274-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ZATT VALANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI (RÉU)

VILMAR KOPTSKI (RÉU)

 

Intimar da autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 8/3/2018, às 

08h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000130-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 8/3/2018, às 

9h00min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA OAB - PR56519 (ADVOGADO)

FABRICIO ZIR BOTHOME OAB - RS44277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO (RÉU)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 8/3/2018, às 

9h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 15/3/2018, às 9h 

na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-66.2017.8.11.0025

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)
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGUES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que no dia 06.02.2018, diligenciei na Rua 

Campo Mourão, Mód.05, e lá, deixei de citar e intimar o Sr. JORGE 

DOMINGUES DA COSTA, em virtude da não localização do requerido, nem 

da localização residência n.302, constante do mandado. Todo o referido é 

verdade e dou fé. JUÍNA/MT, 7 de fevereiro de 2018. OSMAR DELUCA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLEZIO JOSE MODLER WEBBER (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 3/4/2018, às 

8h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001364-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

luzia maria rodrigues de miranda (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 3/4/2018, às 

13h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001187-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. P. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIDE SANTIAGO ARRAES OAB - 105.402.104-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. G. D. M. (RÉU)

C. G. F. D. G. (RÉU)

Outros Interessados:

R. J. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

C. S. A. D. F. (TESTEMUNHA)

W. A. D. A. (TESTEMUNHA)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, da Audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 8/3/2018 às 10h, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juína/MT.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001187-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. P. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIDE SANTIAGO ARRAES OAB - 105.402.104-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. G. D. M. (RÉU)

C. G. F. D. G. (RÉU)

Outros Interessados:

R. J. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

C. S. A. D. F. (TESTEMUNHA)

W. A. D. A. (TESTEMUNHA)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, da Audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 8/3/2018 às 10h, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juína/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001546-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE SOUZA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 5/4/2018, às 

8h30min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001521-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARVALHO VENTURA (REQUERIDO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 3/4/2018, às 9h 

na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que nesta data, diligenciei no endereço 

constante do mandado, deixando de intimar o Sr. EDIMILSON DIVINO DE 

OLIVEIRA, diante da não localização do autor. Informo que o barracão em 

frente está fechado com uma placa de vende-se. Há uma pequena 

residência nos fundos deste barracão, mas ninguém atendeu aos 

chamados deste oficial de justiça. Todo o referido é verdade e dou fé. 

JUÍNA/MT, 17 de janeiro de 2018. OSMAR DELUCA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-49.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIR BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei à Travessa da Esmeralda, onde deixei de intimar o Sr. Odemir 

Batista da Silva, uma vez que fui informado pela Srª. Gisele, casa 183 "N", 

que a pessoa a ser intimada se mudou para outro município, não sabendo 

precisar o endereço. Assim, devolvo o presente mandado sem o devido 

cumprimento. O referido é verdade e dou fé. JUÍNA/MT, 19 de janeiro de 

2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA MARINHO DE SOUZA (AUTOR)

MANOEL DALZI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO)

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 3/4/2018, às 14h 

na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARINHO DE SOUZA (AUTOR)

MANOEL DALZI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO)

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO)

 

Intimar a Parte Requerida, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

na audiência de conciliação/mediação designada para o dia 3/4/2018, às 

14h na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001278-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MOLINA DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimar a autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer na 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 2/4/2018, às 

14h40min na sala de audiência do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juína - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001274-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ZATT VALANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI (RÉU)

VILMAR KOPTSKI (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da diligência margeada pelo Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme certidão lançada na id. nº 

11584717, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000480-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. R. R. (AUTOR)

S. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (LITISCONSORTES)

 

Segue em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROQUE JAIR PERIUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei aos endereços constantes, onde o Sr. RODRIGO TORRES 

ARAUJO OLIVEIRA foi citado, ficando ciente do inteiro teor do mandado, 

valor e prazo para pagamento do débito, sendo que após exarar ciente, 

aceitou cópia que lhe entreguei. Certifico, ainda, que deixei de citar o Sr. 

Roque Jair Perius, uma vez que fui informado que ele se mudou para a 

cidade de Cuiabá, entretanto, não souberam precisar o endereço. O 

referido é verdade e dou fé JUÍNA/MT, 29 de janeiro de 2018. ELDER 

DOURADO MIRANDA Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16269 Nr: 1448-48.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDO DE SÃO JOSÉ LUCAS, EROTILDES VIEGAS 

ROSA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR NOS AUTOS QUANTO AO RECEBIMENTO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 2138-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR QUANTO A QUITAÇÃO DA RPV PELA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 1732-70.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intime-se a parte autora pra que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente mais 02 (dois) orçamentos de instituições distintas, a fim de 

custear o tratamento da paciente com o menor orçamento alcançado e 
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buscar a menor onerosidade possível ao Poder Público, sem obstar o 

direito à saúde postulado nos autos.Outrossim, em igual prazo deverá a 

autora informar os dados bancários do centro de tratamento que realizará 

os procedimentos necessários, a fim de ser efetivada a liberação dos 

valores via Alvará Judicial, após a devida prestação de 

contas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119009 Nr: 860-84.2016.811.0025

 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: ANA MARIA RODRIGUES BOSSOLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROGRIGUES BOSSOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS DIAS

AUTOS N.º 860-84.2016.811.0025 - 119009

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: ANA MARIA RODRIGUES BOSSOLANI

PARTE RÉQUERIDA: LEANDRO ROGRIGUES BOSSOLANI

FINALIDADE: DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO DEFINITIVA DO SR. 

LEANDRO RODRIGUES BOSSOLANI E NOMEAÇÃO COMO CURADORA 

ESPECIAL DEFINITIVA A SRA. ANA MARIA RODRIGUES BOSSOLANI, A 

QUAL PASSA A REGER A VIDA DO INTERDITADO, SEUS BENS E SEU 

PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO NCPC.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por Ana Maria Rodrigues Bossolani em face de 

Leandro Rodrigues Bossolani.

DECISÃO/DESPACHO: “19. Ante o exposto e, por tudo que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdição para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO DEFINITIVA DE LEANDRO RODRIGUES BOSSOLANI e nomear 

como curador o Senhora Ana Maria Rodrigues Bossolani, passando-o 

reger a sua vida, seus bens e patrimônio, por ser absolutamente incapaz, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 20. 

Como dispõe o artigo 755, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, 

determino a produção imediata dos Efeitos da sentença e sua inscrição no 

registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela. 21. Expeça-se o ofício referido para que se proceda à 

averbação no Registro de Pessoas Naturais. 22. Comunique-se ao Juízo 

Eleitoral. 23. Sem custas processuais, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1060/50. 24. Com o trânsito em 

julgado, determino o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição com as cautelas de praxe.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS - TÉCNICO JUDICIÁRIO, digitei.

Juína - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119835 Nr: 1314-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR QUANTO A QUITAÇÃO DA RPV PELA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122844 Nr: 3159-34.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA VIEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO TAQUES, 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Intime-se a parte autora para prestar contas do valor liberado 

anteriormente, acostando aos autos a nota fiscal e o recibo de entrega do 

medicamento.Após, concluso urgentemente para análise do pedido de 

bloqueio.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 2488-79.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ULINGER SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDAPARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO E DO EXTRATO 

DE FLS. 136/137 E DA PETIÇÃO DE FL. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121634 Nr: 2391-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJM, LDGGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 

04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15H00MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 

124: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 04 de abril de 

2018, às 15h00min. Providencie a escrivania as intimações necessárias. 

Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, do CPC. A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência de sua inquirição."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 4908-96.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALBERTO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103193 Nr: 3951-56.2014.811.0025

 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: AFONSO LUCIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSIO ANÍSIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA 

- OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15H30MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO 

DE FL. 119: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 04 de 

abril de 2018, às 15h30min. Providencie a escrivania as intimações 

necessárias. Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

do CPC. A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha 

implica a desistência de sua inquirição. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 16 de janeiro de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105185 Nr: 539-83.2015.811.0025

 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: CSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120601 Nr: 1774-51.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉIA RANGEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO, DEBATES ORAIS E JULGAMENTO 

REDESIGNADA PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H30MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 108: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

anterior para o dia 04 de abril de 2018, às 16h30min. Providencie a 

escrivania as intimações necessárias. Caberá ao advogado das partes 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, do CPC. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência de sua inquirição."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 131757 Nr: 12003-77.2016.811.0055

 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: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02 DE ABRIL DE 

2018, ÀS 10H20MIN, NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122183 Nr: 2724-60.2016.811.0025

 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: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos em correição. Cuida-se de ação de divórcio direto 

litigioso proposta por ADRIANO FLORENTINO DA SILVA em face de 

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA, já qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 08/19.

Despacho inicial à fl. 21 concedendo os benefícios da justiça gratuita. 

Manifestação ministerial à fl. 22. Entretanto, a petição inicial não foi 

instruída com todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do NCPC, razão 

por que determinou-se ao autor que, em 15 (quinze) dias, informasse o 

CPF da requerida, bem como esclarecesse a contradição existente na 

narrativa dos fatos. (fl. 23). Por conseguinte, a parte autora foi 

devidamente intimada, no entanto não trouxe aos autos o documento 

necessário, tampouco corrigiu o vício existente na narrativa dos fatos, 

além do mais, a manifestação não foi apresentada no prazo, conforme 

certificado à fl. 26. Após, vieram-me os autos concluso. [...] Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no artigo 330, § 1º, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas judicias, cuja cobrança deverá ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiária da 

justiça gratuita, conforme assegura o artigo 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 30 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 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 AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE 

O RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 9060 Nr: 1348-64.2001.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA REZENDE, ANA BENTO 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 "DESPACHO Vistos, etc. 1. Defiro o pedido de fl. 16 2. Expeça-se alvará 

judicial para levantamento dos valores bloqueados (fl.163), conforme 

requerido na petição de fl. 167. 3. Indefiro o pedido de suspensão de fl. 

169, tendo em vista que a presente execução tramita há mais de 16 

(dezesseis) anos sem que a parte exequente promova aos atos 

necessários para o regular e bom andamento do feito e consequente 

localização e penhora dos bens do devedor para fins de satisfação de 

seu crédito. 4. Portanto, levando em consideração que a presente ação se 

encontra paralisada por inércia do exequente e/ou por impossibilidade de 

localização do (s) devedor (es) ou de bens passíveis de constrição, 

DETERMINO a intimação do credor/exequente, para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de Processo Civil. 5. 

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos, juntada de 

procuração e/ou substabelecimento ou novo requerimento de suspensão. 

6. Não sendo realizadas providências efetivas, a Gestora certificará nos 

autos e fará os autos conclusos para apreciação. Às providências. 

Juína/MT, 30 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 4889-85.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRS, VADR, VDRS, SADR, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de medida protetiva 

manejada em favor das adolescentes [...] É o breve relato.

Fundamento e Decido. [...]Ademais, o artigo 130, caput do ECA, aduz que 

diante das hipóteses de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos 

pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como 

medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Portanto, 

prudente e sensato que as medidas protetivas sejam mantidas em favor 

de Vanderléia Alves dos Reis e Vanuza do Reis Silva, e em relação à 

Valéria dos Santos Reis (19 anos), determino a extinção da medida 

protetiva. Assim, considerando o disposto nos arts. 101, §§1º e 2º e 130, 

caput do ECA, MANTENHO a decisão retro , e determino a mantença das 

medidas protetivas aplicadas em favor das adolescentes Valéria dos Reis 

Silva e Vanderléia Alves dos Reis. Por conseguinte, ante a maioridade da 

adolescente Valéria dos Santos Reis, julgo extinta a medida protetiva com 

fulcro nos art. 1° e 2° do ECA. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Juína/MT, 30 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112597 Nr: 3960-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "VISTOS ETC. Diante do que preceitua o art. 835, inciso IV, do CPC, 

DEFIRO o pedido de penhora de veículos, através do sistema Renajud. 

Com a notícia do bloqueio judicial, determino a intimação do executado 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.

Sendo negativa a referida penhora, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Juína/MT, 10 de outubro de 2017. Roger Augusto Bim 

Donega Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122506 Nr: 2919-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a Exequente para, querendo, apresentar 

cálculo atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Atente-se a Exequente para 

o fato de que a correção se dará com base no valor atual da URH 

disponibilizada pela OAB, pois “a URH é um índice atualizado anualmente 

pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o intuito de impedir a perda do 

valor remuneratório dos profissionais da advocacia, sendo 

desnecessária, portanto, a incidência da correção monetária” (TJMT, Ap 

61708/2016, Julgado em 04/09/2017). Já os juros moratórios deverão 

incidir “a partir da citação, mediante os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. (TJMT, Ap 

61708/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, 

Publicado no DJE 12/09/2017). Às providências. Juína/MT, 10 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 483 Nr: 120-25.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO CARLOS MATIERO, JOSÉ 

RONALDO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 "DECISÃO Vistos, etc. O Executado José Ronaldo Estrela foi citado 

pessoalmente (fl. 23v), já tendo se manifestado nos autos (fl. 83).

Já o Executado Lourenço Carlos Matiero foi citado por edital (fl. 103), mas 

permaneceu inerte. A execução foi extinta em 7/03/2017 com base no 

Prov. N. 84/2014-CGJ. Contudo, o Exequente interpôs apelação (fls. 

191/197). Pois bem. Tendo em vista que o Executado Lourenço Carlos 

Matiero foi citado por edital, nomeio como curador especial o Dr. Cristiano 

Zandoná, inscrito na OAB/MT 16829, nos termos da Súmula 196, STJ. 

Notifique-se o advogado nomeado. Intimem-se os apelados para 

apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 

1º, NCPC). Caso o(s) apelado(s) interponha(m) apelação adesiva, 

intime(m)-se o(s) apelante(s) para apresentação de contrarrazões (artigo 

1.010, § 2º, NCPC). Às providências. Juína/MT, 29 de novembro de 

2017.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38054 Nr: 2053-52.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E SHIPITOSKI LTDA., CALISTRO GOMES 

DA SILVA, ANTONIO SHIPITOSKI, WILSON HENICKA, VOLNEI HENICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:21950/0-MT

 "DECISÃO Vistos etc. Tendo em vista que fora nomeado defensor dativo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 420 de 655



à f. 85, e este por motivos de foro íntimo renunciou a nomeação (f. 86), 

nomeio como curadora especial a Dra. Poliane de Brito Batista, inscrita na 

OAB/MT 21950/0. Notifique-se a advogada nomeada para apresentar 

defesa/resposta no prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juína/MT, 11 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 2613-86.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 2086-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. DOMINHAKI - EPP ( SUPERMERCADO 

SÃO JOSÉ), DELCI DIAS PEREIRA, VERA LUCIA DOMINHAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106355 Nr: 759-81.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, §1° do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

11 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1070-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a advogada dativa subscritora da 

petição de fl. 184 para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o pedido de 

cumprimento de sentença com a certidão de honorários exigida pelo artigo 

4º, § 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ . No mais, defiro o pedido de fl. 

185. Expeça-se a referida certidão de honorários para a peticionante, 

devendo esta ser intimada para retirar o ocumento na Secretaria Judicial 

no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111058 Nr: 3087-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA LUSSE - 

OAB:17.927-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 65/66. Às 

providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122501 Nr: 2917-75.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 "Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, considerando que a advogada da parte requerente fez 

carga dos autos no mesmo dia da prolação da sentença em audiência, dia 

23/01/2018 - e realizou sua devolução apenas no dia 07/02/2018, assim 

impulsiono o presente feito ao setor de matéria de imprensa a fim e intimar 

a advogada da parte requerida para, querendo, manifestar nos autos. Era 

o que havia a certificar."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1137 Nr: 4048-08.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILTON LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:21950/0-MT

 "DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o processo 

tramita desde 01/11/2004, sendo que a parte executada foi citada por 

edital, conforme fl. 21, mas não observou-se, à época, o disposto no 

artigo 72, II do NCPC. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e NOMEIO como 

curadora especial da executada a Dra. Poliane de Brito Batista, inscrita na 

OAB/MT 21950/0. Notifique-se a advogada nomeada para apresentar 

defesa/resposta no prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 10 de janeiro de 2018."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107816 Nr: 1477-78.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TAVARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 
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OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerando o que dispõe no art. 362 

, inciso I do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de f.55, e, por 

consequência redesigno a audiência para o dia 04 de abril de 2018, às 

16h30min. Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 4794-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, JUVELINO 

SIMIONATTO, MARIA SIMIONATTO, CLARI SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OABMT 22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos, etc. Defiro o pedido de fl. 99. Portanto, retifique-se na 

capa dos autos o polo ativo. Após, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo Civil. Às 

providências. Juína/MT, 21 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93249 Nr: 1375-27.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE SENA DE ARAÚJO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 " SENTENÇA Vistos em correição. LUCILEIDE SENA DE ARAÚJO 

SANTANA ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONCÓRCIOS 

DE SEGURO - DPVAT, alegando, em síntese que sofreu acidente 

automobilístico em 05/08/2012, ocasionando invalidez permanente de 

membro inferior. [...] Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta Ação Ordinária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por LUCILEIDE SENA DE 

ARAÚJO SANTANA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO – DPVAT, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários de sucumbência que fixo por apreciação 

equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 50067 Nr: 3336-42.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RAFAELA PEREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 "DESPACHO Vistos em correição. Intime-se o advogado subscritor da 

petição de fl. 401/402 para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se os 

herdeiros deram início ao processo de inventário, bem como se houve a 

nomeação de inventariante do Espólio de Amaro Barbosa de Souza. Às 

providências. Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107489 Nr: 1353-95.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FERNANDES NASCIMENTO, CLAUDIO DE JESUS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 " DESPACHO Vistos em correição. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos certidão de antecedentes criminais 

da falecida Maria Rosa de Jesus. Com o aporte da referida certidão, 

abra-se vista ao Ministério Público.

Após, volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 1 de fevereiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108946 Nr: 2057-11.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA APARECIDA MAGALHÃES DE BASTO, 

EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, EVERLEI WAGNER, ELZA MARIA DA 

SILVA, GILMAR PEREIRA LEITE, Gilmar Pessoa, ELMA OLIVEIRA NUNES, 

ELINETE ALVES DOS ANJOS SANTOS, ELENICE ROSA BRUGNERA, 

FRANCIELI VANESSA DOS REIS MARCANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerado a jurisprudência 

dominante, a qual dispõe que “não tem direito à incorporação do índice de 

11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de 

conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem 

correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei). Os litigantes ficam, desde já, 

advertidos de que o não cumprimento desta determinação acarretará o 

julgamento antecipado da lide com base nas informações até então 

existentes. Às providências. Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 3388-28.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES, MARIA SIRLEIA 

DE OLIVEIRA, MARIANE NUNES MACHADO, MARILZA APARECIDA 

COURA DA SILVA, MERCEDES DE FÁTIMA BENTO DA SILVA, MIGUEL DE 

OLIVEIRA MARCEL, MIGUEL SPARVALI, MARIZETE RODRIGUES DA 

COSTA, MIRIAM CERVINI, NATALINA LOURENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerado a jurisprudência 

dominante, a qual dispõe que “não tem direito à incorporação do índice de 

11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de 

conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem 

correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei). Os litigantes ficam, desde já, 

advertidos de que o não cumprimento desta determinação acarretará o 

julgamento antecipado da lide com base nas informações até então 

existentes. Às providências. Juína/MT, 25 de janeiro de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 3383-06.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ANTONIA DINIZ BARBOSA, FLORISO 

MIZAEL DOS SANTOS, FLAUSDETTE FERREIRA DUTRA, EVELINE 

CRISTINA OLIVEIRA THIEL, ELIZABETE DA COSTA, ELIZABETE MARINS 

DO SANTOS, ELTON CAMARGO, ELIANE GRUNEVALD, EDNA SOUSA DE 

OLIVEIRA NETO, Edilene Isabel Thiel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerado a jurisprudência 

dominante, a qual dispõe que “não tem direito à incorporação do índice de 

11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de 

conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem 

correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE ambas as 

partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar 

nos autos a data da criação do cargo de cada requerente, bem como se 

os respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei). Os litigantes ficam, desde já, 

advertidos de que o não cumprimento desta determinação acarretará o 

julgamento antecipado da lide com base nas informações até então 

existentes. Às providências. Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 

autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência 

instrutória em processo que apura a prática do crime HOMICÍDIO 

QUALIFICADO, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do tipo penal, 

elementar que já sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão 

quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a 

FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas 

um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando 

duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e 

um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” 

da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados 

há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do 

juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da 

algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de 

proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe 

outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações 

negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se 

houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco 

antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro 

SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 

06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) 

nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente 

fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos 

no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir 

prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do 

juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas 

atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusados e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência em relação a todos os acusados. CUMPRA-SE”.

Após a audiência, a Defesa de Ronivaldo fez requerimento da LP 

(arquivos em áudio), tendo o MP postulado por vista para manifestar sobre 

o pleito. A Defesa de Zaqueu Pessoa Roque requereu que à luz das 

declarações do acusado Zaqueu fossem encaminhadas cópia à OAB 

Local para as providências cabíveis. O MM Juiz proferiu a seguinte 

DECISÃO: “Vistos. 1) De proêmio, no que diz respeito às declarações do 

acusado Zaqueu, dizendo estar sofrendo ameaça por parte do agente 

prisional Ricardo desde ontem quando chegou de Campo Novo do Parecis 

para esta audiência, bem como que nesse período estaria dormindo em 

uma pedra, e ainda sobre suas declarações de que quando foi transferido 

de Juína para Campo Novo do Parecis no dia 04/08/2017 teria sido 

agredido pelo agente prisional Alexandre e todos os demais agentes do 

seu plantão, bem como de alguns outros agentes do plantão anterior, 

oportunidade em que jogaram spray de pimenta nele, chegando a 

desmaiar, DELIBERO: a) OFICIE-SE ao Diretor do CDP local para manifestar, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as declarações do acusado Zaqueu, 

podendo instruir com eventuais relatórios sobre os fatos; b) Após, VISTA 

ao MP para as providências que entender oportunas; c) Sem prejuízo, 

EXTRAIA-SE cópia do interrogatório do acusado Zaqueu, com cópia da 

presente ata, ENCAMINHANDO-SE à OAB Local como requerido pelo 

Advogado Dr. Flávio Lemos Gil. d) Em todo caso, DETERMINO que o Diretor 

do CDP providencie o retorno imediato do acusado Zaqueu Pessoa Roque 

à unidade prisional de Campo Novo do Parecis-MT; e) OFICIE-SE ao Juízo 

de Campo Novo do Parecis para informar as condições físicas em que 

recebeu o preso Zaqueu Pessoa Roque quando do seu recambiamento 

para esta unidade, bem como se houve realização de exame de corpo de 

delito, instruindo a resposta com a respectiva cópia; 2) Sem prejuízo do 

cumprimento das deliberação supra, em relação ao pleito de LP formulado 

pela Defesa de Ronivaldo, VISTA ao MP para manifestação. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. 3) No mais, decorrido o prazo das 

precatórias, INTIMEM-SE as partes para alegações finais, no prazo legal, 

iniciando-se pelo MP. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103595 Nr: 4227-87.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de GUSTAVO DIONE FELISARDO, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, com as implicações 

da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 04 de maio de 2015 (f. 36/37).

 Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 41/42.

 Designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi 

realizada a oitiva da vítima, da testemunha e procedendo-se o 

interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a 

absolvição do acusado, em razão que a vitima se retratou em tudo que 

apontou inicialmente na delegacia de polícia (DVD – f.59).

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais remissivas, 

reiterando o pleito absolutório (DVD – fl. 65).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (f. 08); termo de 

depoimento e declarações (fl. 9/10); termo de qualificação, vida pregressa 

e interrogatório (fl. 22-24) e relatório policial (fl. 28).

 DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que não existem 

elementos a demonstrar a autoria do delito.

Com efeito, para além da negativa do acusado, em juízo a vítima disse que 

na delegacia teria “aumentado” os fatos porque estava muito nervosa.

Nesse mesmo norte foi o depoimento em juízo da testemunha Renata 

Rodrigues do Nacimento, a qual afirma que não viu o acusado agredir a 

vítima, mas apenas os que ouviu eles discutindo.

Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de 

um conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, de modo que 

a absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se 

impõe.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“(...) Não há falar em condenação, tendo em vista a ausência de 

elementos judicializados que comprovem, extreme de dúvidas, a 

materialidade e autoria delitivas. Caso dos autos em que os depoimentos 

apresentados extrajudicialmente, pela vítima e demais informantes, não 

foram reproduzidos e confirmados em juízo. Observância do disposto no 

artigo 155, do Código de Processo Penal. Absolvição que se impõe.” 

Apelação desprovida. (Apelação Crime nº 70066681461, 7ª Câmara 

Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Daltoe Cezar. j. 12.11.2015).” (grifo 

nosso)

Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e 

democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais da 

presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para 

fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro 

reo.

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado GUSTAVO DIONE FELISARDO, dos crimes a ele imputado.

EXTRAIA-SE cópia destes autos e ENCAMINHEM-SE para autoridade 

policial a fim de investigar e posteriormente instaurar inquérito policial em 

face de Glazieli, para apurar eventual crime de denunciação caluniosa.

 Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105189 Nr: 149-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos em correição,

Considerando que este magistrado estará usufruindo folgas 

compensatórias nos dias 27, 28, 29 e 30/11/2017 e 1º, 4 e 11/12/2017, 

REDESIGNO a audiência para o dia 09/03/2018, às 14h40min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107455 Nr: 1337-44.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de André pegoraro, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 12 de agosto de 2014 (f. 34/35).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 42/43.

 Designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi 

ouvida uma testemunha e a vítima, procedendo-se o interrogatório do réu, 

oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações finais 

orais requerendo a condenação do acusado nos termos da exordial (DVD 

fl. 55).

 A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais, requerendo a 

absolvição do acusado (DVD fl. 55).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 
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estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (fl. 08), termos 

de depoimentos e declarações (fl. 09/10), termo de representação criminal 

(f. 11), bem como o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório 

(fl. 19-20).

 DA AUTORIA

A AUTORIA do delito de ameaça encontra-se totalmente comprovada nos 

autos em relação ao acusado.

Com efeito, há depoimento da filha do casal (acusado e vítima) de que 

presenciou os fatos e o depoimento em juízo da vítima confirmando suas 

declarações prestadas durante a fase extrajudicial, permanecendo o 

acusado em silêncio.

Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de 

um conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, de modo que 

a absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se 

impõe.

 Conforme se observa, a autoria do crime previsto no art. 147 do CP, 

restou cabalmente demonstrada nos autos, mormente diante dos 

depoimentos harmoniosos e coesos apresentados em juízo.

Forte no seguinte julgado doméstico:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E 

AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM 

CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - EXAME DE 

CORPO DE DELITO EFICAZ - RECURSO DESPROVIDO. "Para que se 

configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, basta que a 

ameaça seja suficiente para causar temor à vítima, independentemente do 

efetivo cumprimento da promessa lesiva." (TJMT, Apelação Criminal nº 

89.672/2012) "É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória".” (TJMT, Apelação Criminal nº 

22.567/2012). (Apelação nº 0006887-19.2011.8.11.0006, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 23.04.2014, Publ. 28.04.2014). 

(grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu ANDRÉ PEGORARO nas 

penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 

11.340/06.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização da pena:

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

1 (um) mes de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

grave ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;

A Advogada nomeada Dr. Hilonês Nepomuceno, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto 

que na sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ISSAC BORGES, Filiação: 

Lázaro Carlos Rosa e Maria de Fátima Borges Rosa, data de nascimento: 

22/01/1989, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 566-4369. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ MARCELO ISSAC BORGES PARA 

QUE COMPAREÇA À SESSÃO DO JURI DESIGNADA PARA O DIA 28 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 09 HORAS A SER REALIZA NO FÓRUM DA 

COMARCA DE JUÍNA-MT

Despacho/Decisão: Vistos,Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que 

“o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, 

das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do 

relatório do processo”.Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, 

DEFIRO parcialmente o pleito ministerial de f. 884 e DETERMINO que seja 

formado expediente exclusivamente com a juntada das cópias da 

sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do 

processo, conforme preconiza o art. 472 do CPP.DEFIRO o pleito da 

Defesa de f. 886, na forma requerida.DESIGNO o dia 28/03/2018, às 9h 

para submissão do pronunciado ao julgamento por seus pares.INTIME-SE o 

pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE 

as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os 

mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris 

anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta 
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Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos 

pronunciados, assim como pelo Ministério Público.Adote as providências 

que se fizerem necessárias, especialmente a publicação da lista dos 

processos a serem julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, 

conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em 

concurso com a gerência deste Foro, providencie alimentação aos 

envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça segurança o 

suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob as ordens do 

magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 08 de fevereiro de 2018

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Certifico que afixei no átrio do Fórum, em local próprio, o Edital de 

INTIMAÇÃO, como de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110764 Nr: 2944-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110764 Nr: 2944-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal. Decorrido o 

prazo da precatória, e já havendo alegações do MP, INTIME-SE a defesa 

para apresentar suas alegações finais, no prazo legal. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112348 Nr: 3798-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogada Dativo para o ato, Dra. Marlene 

Fernandes dos Santos, 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. Desde já DECLARO 

ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, 

no prazo legal, restando pendente as alegações finais da Defesa. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112348 Nr: 3798-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, MARLI GASPARI CÂMARA - OAB:18769/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Processo sob o código n. 131393

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Em 26 de janeiro de 2018, às 13h30min, nesta cidade e Comarca de 

Juína–MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o 

Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta 

Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, 

o(a) representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. 

Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. 

Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. Diante do Ofício 

aportado aos autos fl. 182, DESIGNO nova audiência para o dia 

31/01/2018, às 16h. ENTIMEM-SE. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE”. Nada mais. Eu Daiany Faria de Oliveira, digitei.

 Dr. Vagner Dupim Dias Dr. Dannilo Preti Vieira

Juiz de Direito Promotor de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131752 Nr: 3647-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 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. MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, OAB: 19216, CPF: 

02636040129., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 10 (DEZ) URHs, equivalente a R$ 

8.347,20 (Oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), 

relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 07 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.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, Ordelei Souza Santos e 

Marli Dias da Silva, tendo em vista a certidão negativa de fl. 132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133567 Nr: 11338-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 385.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVAL MANOEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05( cinco) 

dias, informar o endereço atualizado da parte Executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da audiência de 

conciliação designada para o dia 228/02/2018 às 17:15. DEVENDO AS 

PARTES APRESENTAR A CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO ATÉ A 

AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALME FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, manifestar-se em relação a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada ao ID 11312228.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-73.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GRIZANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista o documento juntado ao ID11346970.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-37.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI FRAGA CORTONEZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, 

tendo em vista o Id11305983.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENALVA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT19454/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito 

tendo em vista o Id11378695.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS IDESES OAB - RJ0098749A (ADVOGADO)

FABIO BREYER AMORIM OAB - RJ0124274A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito 

tendo em vista a manifestação de ID11320618.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº. 009/2018-CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

Considerando a Lei Municipal nº. 695 de 09/06/03, que estabelece os 

feriados municipais desta Comarca;

R E S O L V E :

I – SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial da sede desta 

Comarca de Mirassol D’Oeste nos seguintes dias:

- 27/2/2018 (terça-feira), falecimento do saudoso Padre Giácomo Gueva, 

popular "Padre Tiago".

- 14/5/2018 (segunda-feira), Emancipação Política;

II – Os prazos processuais que porventura iniciam ou terminam nestas 

datas, prorrogar-se-ão, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte;

Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça e aos Cartórios Extrajudiciais.

 Mirassol D’ Oeste, 5 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253721 Nr: 5093-35.2017.811.0011

 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: Milton Lourival Marqueola

 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:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018, às 09:00 hs. para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254732 Nr: 5504-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDdS, TDdS, TDdS, Edinéia Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a contradição entre os pleitos de fls. 31/32 e 34, 

DETERMINO que seja dada vista à Defensoria para que esclareça qual o 

pedido deve ser considerado por este juizo.

Após, VISTA ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição executória do crédito tributário, objeto dos presentes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253958 Nr: 5198-12.2017.811.0011

 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: Regina Cristina Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018 às 09:40min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255094 Nr: 5635-53.2017.811.0011

 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: Antonielly de Freitas Faria, Tais Aline Gonçalves de 

Freitas

 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:

 intimação da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018 às 10hs20min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255252 Nr: 5679-72.2017.811.0011

 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

 PARTE AUTORA: Eliane da Costa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018 às 11hs para a realização da perícia médica 

da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo 

– CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 
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laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2728 Nr: 721-10.1998.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456, Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA - OAB:23722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição executória do crédito tributário, objeto dos presentes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235175 Nr: 264-45.2016.811.0011

 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: JMOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVC, ACVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls.118 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que os autos 

encontram-se com vista para alegaçõies finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 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: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Considerando a justificativa que o patrono anterior deixou transcorrer o 

prazo, por estar em tratamento médico, apresentando atestados de fls. 

63/65, DEFIRO o pedido constante na petição de fls. 59, para tanto, 

restituo o prazo de 15 (quinze) dias à requerida.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251924 Nr: 4046-26.2017.811.0011

 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: Suely Silva Pessoa de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.48 bem como de que 

esta Secretaria designou a data 02/04/2018, às 12hs. para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253517 Nr: 5001-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilah Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou 

a data 02/04/2018 às 11:40 hs para a realização da perícia médica da 

parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo 

– CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253959 Nr: 5199-94.2017.811.0011

 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: Luiza Helena Ferreira de Andrade

 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:

 intimação da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018 às 10:00 hs para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254682 Nr: 5478-80.2017.811.0011

 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: Eliete Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018 às 09:20hs para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256004 Nr: 41-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Ivonete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018 às 13 hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90977 Nr: 4073-87.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D´OESTE, para devolução dos autos nº 

4073-87.2009.811.0011, Protocolo 90977, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234353 Nr: 4439-19.2015.811.0011

 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: Rosimeire Aparecida Rodrigues Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 237, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para 

apresentação do referido Laudo Pericial mencionado na manifestação 

supramencionada.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 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: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Processo n.º 1146-07.2016.811.0011 – Código: 236815

Vistos em Correição;

Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 19 de maio de 

2016, às 09h00min, convidando as partes e os procuradores jurídicos 

respectivos, se houver.

Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a Secretaria da Vara 

Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

Após, caso inexitosa a conciliação conclusos para ulterior deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 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: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos.

DEFIRO o petitório fls. 53/54, de modo que INTIME-SE a parte requerida 

pessoalmente para ver se esta concorda com a proposta de prova 

emprestada nos ditames do petitório citado acima, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241116 Nr: 3486-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fls. 41/43, o qual foi reiterado às fls. 103/104, 

dê-se VISTA ao requerente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, VISTA ao Ministério Público para emissão de parecer em igual 

prazo.

Em seguida, CONCLUSOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fls. 39/42, o qual foi reiterado às fls. 97/98, 

dê-se VISTA ao requerente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, VISTA ao Ministério Público para emissão de parecer em igual 

prazo.

Em seguida, CONCLUSOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242796 Nr: 4260-51.2016.811.0011

 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: Maria Aparecida Dourado

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.82 bem como de que 

esta Secretaria designou a data 02/04/2018, às 12hs20min. para a 

realização da perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será 

realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. 

Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se 

acompanhar da parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247448 Nr: 1836-02.2017.811.0011

 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: Marcolino Menino Bueno

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 59 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018, às 12hs40min. para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254678 Nr: 5475-28.2017.811.0011

 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: Josefa Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 49 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 02/04/2018, às 11hs20min. para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 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: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)In casu, analisando os documentos acostados no feito, vislumbro que 

os executados possuem condições financeiras em arcar, ao menos, com 

o parcelamento das custas processuais. Nesse sentido:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES DA 

PARTE PARA SUPORTAR OS EMOLUMENTOS PROCESSUAIS. 

INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1. A concessão da justiça gratuita é 

possível, nos termos da Lei nº 1.060/50, podendo ser afastada pelo juiz da 

causa, quando as provas colacionadas aos autos contradizem a 

declaração de miserabilidade. 2. Ausente a situação de necessidade e 

demonstrada a capacidade econômica dos agravantes para custear as 

despesas processuais, pode o juiz da causa indeferir o benefício 

concedido, conforme entendimento jurisprudencial assente. 3. Concede-se 

aos autores da ação o direito ao recolhimento parcelado das custas 

processuais iniciais, consoante previsão do art. 98, § 6º, do novo CPC. 

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Parcelamento das custas 

processuais iniciais concedido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

DECISÃO MANTIDA.(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 

02185334120168090000, 6A CAMARA CIVEL, DES. NORIVAL SANTOME, 

DJ 2101 de 31/08/2016, Julgamento:23 de Agosto de 2016)”À luz do 

exposto, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) 

parcelas mensais e sucessivas. Intimem-se os executados para 

recolherem a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.Com o 

adimplemento integral do parcelamento, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se.Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 06 de Fevereiro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255182 Nr: 5659-81.2017.811.0011

 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 Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 34/36 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta 

Secretaria designou a data 02/04/2018, às 10hs40min. para a realização 

da perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no 

Edificio do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos 

Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte 

autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011
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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: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

64/85, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255632 Nr: 5857-21.2017.811.0011

 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: AdLS, Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

34/43, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255784 Nr: 5922-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mazini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

63/71, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255789 Nr: 5924-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Jose Michalki

 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:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

55/69, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256096 Nr: 98-42.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

37/46, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 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: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos.

Considerando que as partes entraram em comum acordo no que toca à 

desnecessidade de nova realização de perícia médica, requerendo 

apenas indicação de assistente técnico para indicação de quesitos, 

REVOGO a nomeação do perito de fls. 40, nos termos do art. 139, VI, do 

CPC, bem como com o olhar volvido à celeridade processual e ao princípio 

da duração razoável do processo, mantendo os demais termos ali 

decidos.

Assim, DETERMINO a intimação das partes para manifestação quanto à 

perícia já constante nos autos, no prazo legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de maio de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255357 Nr: 5754-14.2017.811.0011

 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 Roberto da Silva Morais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor não trouxe 

qualquer elemento de prova de sua condição financeira, restringindo-se a 

juntar declaração de pobreza.Desta feita, INTIME-SE o requerente, via seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a última 

declaração de imposto de renda do requerente, a qual se trata de 

documentação hábil e atual que possibilita a comprovação da alegada 

impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais em prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, nos termos do §2º do art. 99 do 

NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191110 Nr: 2844-53.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia regina Giovanini Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Wherlan 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se que a carta encaminhada para o endereço informado à 

fl. 32 retornou com a anotação de “número inexistente”, intime-se o 

exequente para que informe o atual endereço do executado, em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 40, LEF.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256314 Nr: 198-94.2018.811.0011

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.22/23 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte)reais , de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de Citação/Apreensão, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254432 Nr: 5379-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 46 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256045 Nr: 67-22.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do parecer técnico dado pelo NAT às fls. 26-vº/27, 

INTIME-SE a autora para trazer aos autos os documentos que comprovem 

que todos os medicamentos mencionados na inicial não podem ser 

substituídos pelos indicados nas folhas citadas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da liminar.

 Caso apresentada a documentação supra, OFICIE-SE ao NAT para novo 

parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com envio dos 

respectivos documentos.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256267 Nr: 174-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMD-, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do parecer técnico dado pelo NAT às fls. 25/26, 

INTIME-SE a autora para trazer aos autos os documentos que comprovem 

que todos os medicamentos mencionados na inicial não podem ser 

substituídos pelos indicados nas folhas citadas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da liminar.

 Caso apresentada a documentação supra, OFICIE-SE ao NAT para novo 

parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com envio dos 

respectivos documentos.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256272 Nr: 179-88.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR, JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De proêmio, determino que os autos sejam processados e julgados como 

SEGREDO DE JUSTIÇA, haja vista tratar-se de ação de investigação de 

paternidade.

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 15 de março de 2018, às 17h00min, devidamente 

acompanhado por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 30300 Nr: 989-15.2008.811.0011

 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: Maria Guilhermina Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 94, intime-se o advogado da parte autora para que 

regularize o polo ativo da demanda, promovendo a habilitação dos 

herdeiros da autora.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135096 Nr: 2223-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Messias Saber de Molon, Sueli de Souza 

Lobato Molon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geter Lobato de Molon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento dos autos de fl. 97.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação dos 

interessados, tornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218158 Nr: 3327-49.2014.811.0011

 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: Maria de Lurdes Siqueira de Sá, Waldir Cardoso de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 149 - v, de modo que, intime-se a autora para 

comparecer na Defensoria Pública a fim de informar se necessita 

continuar o tratamento médico do interditando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo o silêncio interpretado como cumprimento da obrigação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231426 Nr: 2627-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor dos documentos carreados às fls. 24/25, aguarde-se a 

efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo do artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente.

 Empós, dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242417 Nr: 4089-94.2016.811.0011

 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: Analice Messias de Oliveira, EKdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Leandro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIVAL PONCIANO DE 

SOUSA - OAB:283184, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.129 a qual 

encontra-se disponivel no site do TJMT, bem como de que foi expedido 

Carta Precatória para a Comarca de São Paulo- SP com a finalidade de 

oitiva da parte requerida e suas testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256158 Nr: 130-47.2018.811.0011

 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: AJC, BdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seu(s) advogado(s) e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

autora em extinção e arquivamento do processo e a dos requeridos em 

confissão e revelia.

 Designo sessão de conciliação/mediação designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 14h30min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, 

nos termos do art. 5º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, ela deverá ser 

expedida e devidamente instruída com a contrafé da inicial, solicitando os 

préstimos do Juízo deprecado a fim de citar o requerido nos termos da 

presente demanda, se possível, no prazo de quinze dias, devendo a 

Secretaria desta Vara consignar em seu bojo nossas mais sinceras 

homenagens.

 Quanto ao pedido de antecipatório, INDEFIRO por ora, uma vez que não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta redução do valor da pensão alimentícia, razão pela 

qual MANTENHO o valor anteriormente pactuado, devendo tal pleito ser 

analisado em momento oportuno, qual seja, na sessão de 

conciliação/mediação acima designada

 Na aludida sessão, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

 Por fim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do NCPC.

 Cientifique-se o digno Ministério Público.

 Cumpra-se, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256463 Nr: 271-66.2018.811.0011

 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: EDSM, TdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 22 de março de 2018, às 

16h00min, devidamente acompanhado por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Intime-se a autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

ré devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

Quanto ao pedido de alimentos provisórios, constato que resta provado o 

parentesco entre a menor em comento e o requerido, conforme se infere 

da certidão de nascimento juntada aos autos à fls. 10, assim sendo, 

arbitro alimentos provisórios (art. 4º da Lei 5.478/68) no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente 

pela parte requerida, enquanto perdurar a demanda, sem embargo de 

posterior modificação do montante na hipótese de insuficientes ou 

exacerbados, pois não existe nos autos qualquer comprovação da renda 

do mesmo, impossibilitando a análise da possibilidade do alimentando(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256463 Nr: 271-66.2018.811.0011

 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: EDSM, TdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seu(s) advogado(s) e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

autora em extinção e arquivamento do processo e a dos requeridos em 

confissão e revelia.

 Designo sessão de conciliação/mediação designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 14h30min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, 

nos termos do art. 5º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, ela deverá ser 

expedida e devidamente instruída com a contrafé da inicial, solicitando os 

préstimos do Juízo deprecado a fim de citar o requerido nos termos da 

presente demanda, se possível, no prazo de quinze dias, devendo a 

Secretaria desta Vara consignar em seu bojo nossas mais sinceras 

homenagens.

 Quanto ao pedido de antecipatório, INDEFIRO por ora, uma vez que não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta redução do valor da pensão alimentícia, razão pela 

qual MANTENHO o valor anteriormente pactuado, devendo tal pleito ser 

analisado em momento oportuno, qual seja, na sessão de 

conciliação/mediação acima designada

 Na aludida sessão, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

 Por fim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do NCPC.

 Cientifique-se o digno Ministério Público.

 Cumpra-se, com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10908 Nr: 1436-13.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Iracy Alcantara de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido encartado à fl. 598, tendo em vista que a atualização do 

débito consiste em ônus da exequente.

Dito isto, intime-se a parte exequente para que promova a atualização do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145405 Nr: 3912-09.2011.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jurandir de Souza Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Ante o teor dos documentos carreados às fls. 91, aguarde-se a 

efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo do artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente.

 Empós, dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 4304-46.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alessandro Cunha, José Antônio 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DEFIRO o pedido de fl. 112 de juntada de procuração de novo patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do atual procurador concernente à 

capa dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar os patronos Dr. 

Marcelo Brasil Saliba, OAB/MT 11.546-A e Dr. Manoel Archanjo Dama 

Filho, OAB/MT 4.482/O.

Ademais, DEFIRO vista dos autos à exequente, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser dado regular impulsionamento ao feito.

Em caso de inércia, INTIME-SE pessoalmente a requerente para tal fim, sob 

pena de extinção.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240054 Nr: 2896-44.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor dos documentos carreados às fls. 28/29, aguarde-se a 

efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo do artigo 535, § 3º, 

inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente.

 Empós, dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e façam-me concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256379 Nr: 228-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 14/03/2018 as 14:30 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. Outrossim intimá-lo ainda sobre a R. Decisão de fls.44/45, cujo 

dispositivo transcrevo:"Intimem-se as partes para comparecerem 

pessoalmente a Oficina de Pais e Filhos, bem como para que tragam seus 

filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, inclusive os adolescentes até 18 

(dezoito) anos, para participarem conjuntamente desta solenidade que se 

realizará no dia 09 de março de 2018, às 13h00 à 17h30min, no edifício do 

Fórum desta Comarca. Com relação ao trabalho neste dia será expedido 

declaração de dispensa por este Juízo, se necessário. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 14 de março de 2018, às14:30 horas, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do 

NCPC)...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248420 Nr: 2290-79.2017.811.0011

 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: Paulo Sérgio Pereira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique assistente técnico à perícia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191749 Nr: 2933-76.2013.811.0011

 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: MAdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 2933-76.2013.811.0011

 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: Maria Aparecida da Silva Chagas

PARTE RÉQUERIDA: Paulo Eduardo Nunes da Silva

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Maria 

Aparecida da Silva Chagas em face de Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial que a 

requerente é genitora do interditando, Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

alegando que ele possui Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F 20.0), sendo 

caracterizada por delírios e alucinações auditivas, além de ser dependente 

químico, tendo inclusive permanecido em tratamento em uma clínica de 

reabilitação no município de Pontes e Lacerda. Com a exordial vieram os 

documentos de fls. 09/14. Às fls. 15/16, a inicial foi recebida, tendo sido 

nomeada como curadora provisória do interditando, a Srª Maria Aparecida 

da Silva Chagas. Audiência realizada às fls. 77/80, oportunidade em que 

se procedeu com a entrevista do interditando, e ainda, determinou-se a 

realização de perícia médica. Laudo pericial às juntado às fls. 88/100, 
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oportunidade em que a perícia médica atestou “Periciado está incapacitado 

total e permanentemente, para gerir a própria vida”. Às fls. 101/102 a 

Defensoria Pública Estadual pugnou pela procedência da presente 

demanda. O Ministério Público apresentou manifestação à fl. 104, 

pugnando pela procedência da presente demanda e consequentemente a 

decretação da interdição do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

nomeando-lhe como curadora a Sra. Maria Aparecida da Silva Chagas. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Maria Aparecida da Silva 

Chagas, requerendo a interdição de Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

objetivando a declaração de interdição deste último requerido, 

nomeando-se a sua genitora, ora requerente, como sua 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. In casu, 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 por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

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. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) Com efeito, o laudo pericial anexado às 

fls. 88/100 atestou que o interditado possui quadro de Transtorno mental 

devido ao uso de álcool e drogas ilícitas (CID F10.1) e esquizofrenia (F20), 

apresentando incapacidade total e permanente para os atos da vida civil, 

sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger seu patrimônio e 

assinar documentos. Portanto, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constata-se que ele 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 contido na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo pericial 

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 do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva. Posto 

isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, razão 

pela qual DECRETO a interdição do Sr. Paulo Eduardo Nunes da Silva, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Maria Aparecida da 

Silva Chagas como curadora, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Após, 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, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do interditado. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

novembro de 2017. Edna Ederli Coutinho, 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, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234664 Nr: 4631-49.2015.811.0011

 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: Jucelino Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que, dentro de 5 

(cinco) dias contados da intimação do despacho de nomeação da perita: I 

– arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem 

assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246267 Nr: 1256-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, WKLdO, 

KJLdO, DRLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Lemes Moreira, Carlos Francisco de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 Intimar o advogado da parte requerida para que devolva os autos no 

prazo de 24 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255323 Nr: 5731-68.2017.811.0011

 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: Ana Karina de Oliveira, João Vitor de Oliveira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 26/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

46/66, em 29/01/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 2242-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilce Barcelone Muller - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garen Indústria Eletro-Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

VIOTTO MICHELAN - OAB:239.666

 Certifico que fluiu o prazo de suspensão dos presentes autos, conforme 

requerido. Será aberto vistas ao exequente para que se manifeste nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 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: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Marcus Vinicius 

de Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO 

NUNES - OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 1687, cujo 

teor transcrevo:"Chamo o feito à ordem para revogar a parte final da 

decisão de fls. 1.530/1.533 que versa sobre a realização da Assembleia 

Geral de credores porquanto equivocadamente proferida nos autos. Por 

esse motivo, postergo a análise da objeção ao plano de recuperação 

formulado pela credora B. R. F. S/A, às fls. 1.296/1.298 para após a 

publicação do edital contendo o Plano de Recuperação, assim como a 

Relação de Credores pela Secretaria da Segunda Vara. Em atenção à 

manifestação do Administrador Judicial anexada às fls. 1.685/1.686, 

expeça-se ofício ao Juízo da Vara do Trabalho de Mirassol d’Oeste 

informando que a Sra. Kátia Barbosa de Sá foi arrolada na relação de 

credores, como titular de um crédito no valor de R$ 1.663,18 (um mil 

seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), bem como a 

necessidade de que o credor impugne o valor do seu crédito, juntando 

documentos que comprovem a imprescindibilidade de alteração, nos 

termos do art. 8º e ss. da Lei 11.101/05. No que tange à petição ao pedido 

de habilitação de crédito de fls. 1.681/1.682 e à certidão de crédito de fl. 

1.683, afere-se que a Sra. Keila Aparecida da Silva não consta da relação 

de credores, motivo pelo qual determino a intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste a esse respeito, em cinco dias. À 

Secretaria, para a publicação do edital mencionado no preambulo do 

presente decsium. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 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: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 19/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

46/55, em 22/01/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255788 Nr: 5923-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRG, Vania da Costa Freitas

 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:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 10/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

38/46, em 26/01/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 32/34, cujo 

dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 28503 Nr: 2374-32.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelci Marzochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 210, 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. Isento a 
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parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na distribuição. 

Após, ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144083 Nr: 3609-92.2011.811.0011

 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: Helena Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 162, 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. Isento a 

parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na distribuição. 

Após, ao arquivo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235035 Nr: 175-22.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquisedeque Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 49/50, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, defiro parcialmente o 

pedido de fls. 37/40, apenas para desbloquear a quantia de R$ 245,91 

(duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), eis que 

proveniente de conta poupança e, em contrapartida, converto a 

indisponibilidade em penhora no que tange ao remanescente."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que se 

manifestem acerca da nova proposta de honorários periciais apresentada 

às fls. 199/202, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255253 Nr: 5680-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 11/01/2017, tendo protocolado a contestação de fls. 

35/49, em 22/01/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255255 Nr: 5682-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosmari Luiza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 11/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

29/33, em 22/01/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010162-43.2016.8.11.0011 REQUERENTE: WAGNO ROSA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Tendo em 

vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11109582 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11346668. Em seguida, intime-se a executada 

para pagar o valor remanescente referente a multa diária aplicada em 

sede de sentença, no prazo legal. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-28.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010088-28.2012.8.11.0011 REQUERENTE: MILTON PEREIRA 

MERQUIADES REQUERIDO: ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE 

CARVALHO Vistos etc. Defiro a petição de ID nº 11508129, tendo em vista 

que mesmo após várias tentativas para localização de bens em nome da 

executada, este juízo não lograra êxito, sendo assim indicado imóvel 

urbano pela exequente. Assim, proceda-se a penhora dos imóveis 

indicados no petitório, devendo o meirinho certificar-se da propriedade. 

Procedida esta, intimem-se as partes, inclusive o cônjuge do executado, e 
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realize-se avaliação, com nova intimação para manifestação, em 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro 

de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAZIERO ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011209-28.2011.8.11.0011 REQUERENTE: DAIANI MAZIERO 

ORLANDO REQUERIDO: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA 

Vistos. A desídia da parte autora culminou na integral frustração do 

procedimento, impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo. A parte promovente, apesar de intimada para dar prosseguimento 

ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, quedando-se 

inerte. De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte 

requerente em dar prosseguimento ao processo. Em face do exposto, nos 

termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente ação sem julgamento do mérito. Sem Custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDISLAINE DA SILVA VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11625148, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 14 

de Março 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: 1000447-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEYDSON PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11625191, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 14 

de Março 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: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000280-45.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NELSON LOPES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11574963 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11607291. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000235-41.2017.8.11.0011 REQUERENTE: EDVALDO MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11578528 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11626866. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENE ROMAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000107-21.2017.8.11.0011 REQUERENTE: RENE ROMAO DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. Vistos. Tendo 

em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11210186 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11630240. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO COSTA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 18 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 
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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: 8010515-83.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010515-83.2016.8.11.0011 REQUERENTE: REGINALDO SOARES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da exequente, conforme requerido no id nº 11559505. Após, não 

havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000221-57.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARCOS ANDRE DE SOUZA 

FRETEZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11580636 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11626657. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY CANDIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (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. 11657329 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 08 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242125 Nr: 3954-82.2016.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Andromede Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Vistos em correição.

Verificando que, em tese, a autora do fato faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, designo audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 12/07/2017, 

às 14h00min.

 Cite-se e intime-se a ré para referida audiência.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao(à) 

autor(a) do fatos e este(a) possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, a parte será que será assistida pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

presente ato.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240984 Nr: 3409-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Poiché

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 PROCESSO/CÓD. Nº 240984

SENTENÇA

Vistos etc.

Proposta a transação penal pelo Ministério Público, foi aceita pelo 

beneficiado. Veio, oportunamente, a respectiva comprovação nos autos 

sobre cumprimento da transação, tendo o Ministério Público se 

manifestado pela extinção da punibilidade do autor do fato.

Em face do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, no 

que concerne aos fatos constantes destes autos.

Transcorrido noventa dias do trânsito em julgado da sentença sem 

qualquer manifestação acerca do objeto apreendido às fls. 32 (art. 123 do 

CPP), determino o perdimento e imediata destruição dos seguintes bens: 

01 (uma) faca de cozinha inox, com cabo preto, com a inscrição 

simonaggio na parte da lâmina e 01 (uma) faca de cozinha inox, com cabo 

marrom, com a inscrição “rio-grandense” na parte da lâmina.

Após, sejam realizadas as baixas e anotações de estilo, que constarão, 

tão somente, para impedir novamente o mesmo benefício, no prazo de 05 

(cinco) anos.

P.R.I.C.

Após, arquivem-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242125 Nr: 3954-82.2016.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Andromede Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 PROCESSO/CÓD. Nº 242125

SENTENÇA

Vistos etc.

Proposta a transação penal pelo Ministério Público, foi aceita pela 

beneficiada. Veio, oportunamente, a respectiva comprovação nos autos 
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sobre cumprimento da transação, tendo o Ministério Público se 

manifestado pela extinção da punibilidade da autora do fato.

Em face do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato, 

no que concerne aos fatos constantes destes autos.

Após, sejam realizadas as baixas e anotações de estilo, que constarão, 

tão somente, para impedir novamente o mesmo benefício, no prazo de 05 

(cinco) anos.

P.R.I.C.

Após, arquivem-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243347 Nr: 4619-98.2016.811.0011

 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): Claudinei Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 243347

SENTENÇA

Vistos etc.

Proposta a transação penal e título de composição civil de danos 

ambientais pelo Ministério Público foram aceitos pelo beneficiado. Veio, 

oportunamente, a respectiva comprovação nos autos sobre cumprimento 

da transação, tendo o Ministério Público se manifestado pela extinção da 

punibilidade do autor do fato.

Em face do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, no 

que concerne aos fatos constantes destes autos.

Após, sejam realizadas as baixas e anotações de estilo, que constarão, 

tão somente, para impedir novamente o mesmo benefício, no prazo de 05 

(cinco) anos.

P.R.I.C.

Após, arquivem-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 07 de fevereiro de 2018, às 14h05min.

Autos n°: 237154

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor Público da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Valdir Resende dos Anjos. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistas à Defesa e Ministério Público para manifestação, em 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

 Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

Valdir Resende dos Anjos

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202896 Nr: 1715-60.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Costa 

Cardoso - OAB:6.361

 PROCESSO/CÓD. Nº 202896

 Vistos, etc.

Primeiramente, considerando que os quesitos a serem respondidos na 

carta precatória expedida à fl. 220, distribuído sob o código 202896 na 

comarca de Tangará da Serra/MT, já foram respondidos, oficie-se o juízo 

deprecado para que devolva a missiva independentemente de 

cumprimento.

No mais, ainda que o parquet já tenha apresentado suas alegações finais, 

com o aporte de novas provas (resposta do perito aos quesitos 

apresentados pela defesa), tenho como necessária vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para que retifique ou ratifique seus 

memoriais, após, à defesa para o mesmo desiderato, ambos no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 2817-46.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 32164

Vistos, etc.

Primeiramente, determino que seja oficiada a Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Cáceres solicitando a guia executiva DEFINITIVA, devendo 

estar acompanhado da cópia do acórdão e da certidão do trânsito em 

julgado.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 283, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 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.: 92302 Nr: 4308-54.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 92302

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 285 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 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.: 202898 Nr: 1366-15.2010.811-0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 202898

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 533, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 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.: 245075 Nr: 582-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 245075

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Cáceres, devidamente comprovado à fl. 111, DETERMINO 

a remessa do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela 

Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente (fls. 63/64), com 

exceção do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste 

Juízo.

Por fim, revogo a audiência aprazada à fl. 109.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 7891 Nr: 53-71.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defer Comércio e Repres. Agrícolas Ltda, 

Vanderlei Miskalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

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.: 76054 Nr: 4630-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Sousa dos Santos, Eulindo Cornelio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35267 Nr: 1601-53.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertilizantes Heringer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 
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Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 1764-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas, Ediberto Class

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 232-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - 

OAB:SP 198.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77895 Nr: 1371-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETdSR, ALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Lais Pacheco Gabriel - 

OAB:MT 17.802-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:MT 4.342-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 42/42v e por consequência, determino que seja 

procedida nova busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel através 

do Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura 

constrição propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, 

de imediato, ser providenciada sua constrição física/real, a partir de 

quando estará o juízo devidamente garantido.

Sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da 

penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25733 Nr: 180-33.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 214/214v, e por consequência, determino a 

expedição de ofício ao SERASA/SPC para que efetue a inclusão do nome 

do executado junto ao cadastro de inadimplentes com relação ao débito 

pendente nestes autos.

 Após, dê-se vistas dos autos a parte Exequente para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 1872-96.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Fertilizantes Heringer S.A. em 

desfavor de Sadi Giacomelli.

 Pois bem. Visando dar prosseguimento ao feito, e considerando o rol 

descrito no art. 835, CPC, defiro os pedidos constantes nos itens “c” e d” 

de fls. 91.

 Tendo em vista a ordem preferencial para fins de penhora conforme o rol 

do art. 835, CPC, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud, conforme postulado 

às fls. 48/50.

 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.
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Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

 Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

 Tendo em vista o princípio da menor onerosidade ao devedor, postergo a 

análise do pedido constante no item “b” (fls. 91) para após realizadas as 

diligências acima.

 Após, conclusos para deliberação imediatamente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51192 Nr: 2227-33.2011.811.0086

 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): Luzia Ferreira dos Santos - ME, Luzia Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 242623-18.2011.826.0000

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Franzener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Nos termos da determinação de fls. 309, procedo à republicação da 

sentença de fls. 243/261, a seguir transcrita: "Diante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Revisional de Cláusulas 

Contratuais c.c. Restituição de Indébito proposta por Clemente Franzener 

em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para fins de: AFASTAR a preliminar de interesse 

de agir (fls. 143/144) e a alegação de prescrição (fls. 142/143), 

sustentada pelo Banco do Brasil S.A.; DETERMINAR a devolução do valor 

pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de 

sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir da distribuição, e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação; 

DETERMINAR a que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em 

substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne 

as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 87/00994-3, 89/30025-4 

e 88/30160-5; DETERMINAR a limitação da cobrança de juros 

remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; 

DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual 

1% (um por cento) ao ano; DETERMINAR a exclusão da cobrança de 

comissão de permanência; DETERMINAR a manutenção dos demais 

encargos, em observância ao delineado nesta. Ante a sucumbência ínfima 

da parte Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro Júnior: “[...] 

se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz desprezará a 

sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a responsabilidade 

pelas despesas e honorários [...]” (...) Transitada em julgado, arquive-se, 

observando as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 242623-18.2011.826.0000

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Franzener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 2505-29.2014.811.0086

 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: Sonia Isabel Malheiros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlei Miguel Soeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cicero de Oliveira 

Motta - OAB:OAB/RS 55.937/O, Daniel Luis Nascimento Moura - 

OAB:MT-16604, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a Inventariante, através de seus advogados, para 

apresentar as primeiras declarações, conforme determinado na decisão 

de fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79517 Nr: 27439-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss, 

Adir Freo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:MT 16846/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 64, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86440 Nr: 2781-26.2015.811.0086

 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: Zózimo Lemes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:MT 7.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida nos autos. 

CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de um 

salário mínimo ao requerente Zózimo Lemes de Moraes, filho de Antonia 

Justiniana de Moraes, CPF n. 652.254.491-15, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os 

atrasados vencidos desde a data da suspensão do pagamento, até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Aposentadoria por Invalidez:1.Nome do segurado: 

Zózimo Lemes de Moraes 2.Número do benefício: 6144919485 3.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez4.Data do início do benefício – DIB: 

22.01.20155. Data do início do pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a 

intimação do INSS da presente sentença.Por fim, DETERMINO a expedição 

de ofício ao Ministério Público Federal com cópia do documento de fls. 83v, 

para as providências cabíveis, ante a possibilidade de eventual 

recebimento de benefício em duplicidade, em observação ao NB 

6144919485 e NB 6112995356. [...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98112 Nr: 5179-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Madeiras e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Canci, Leandro Balzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76789 Nr: 4960-98.2013.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Cezar 

Galvan, Ana Maria Morelatto Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que acoste 

aos autos no prazo de 5 (cinco) dias a GUIA referente ao comprovante de 

arrecadação acostado às fls. 117, vez que a mesma é imprescindível para 

conferência e pagamento da diligência ao Oficial de Justiça.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103902 Nr: 2697-54.2017.811.0086

 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: Antonio Jucemar Gonçalves da Silva, Marcia Rosane 

Gonçalves da Silva Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 1530 Nr: 1589-44.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Raimundo Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-Mt

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, por seu advogado para, querendo, 

se manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 205/207, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 1974-21.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Eurico Aparecido da Silva, Silvino 

Rupolo, Joaquim Diogenes Jacobsen, Plinio Cella, Clemente Franzener, 

Sidney Roberto Duarte Ferreira, Pedro Cocato Filho, Osni José da Silva, 

Espólio de Nilson Ferreira Guimarães, Leandro Félix Pereira, Edy Wilson 

Piccini, Ana Maria S. de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Cristiano Ribeiro Andrade - OAB:MT 9.706 - A, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:, Elenir Avalo - 

OAB:RO 224-A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10262-B, HEBER PEREIRA 

BASTOS - OAB:MT 13.698, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Milene 

Arissava - OAB: MT 16.851, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 

7.303-A

 “Vistos. I) Defiro a juntada dos documentos apresentados pelo réu 

Clemente Franzener, ocasião em que concedo vista dos autos à parte 

contrária para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. II) 

Considerando que a testemunha José Geraldo Riva não foi ouvida na 

comarca deprecada em virtude do advogado que a arrolou não ter 

procedido a intimação desta nos moldes do artigo 455 do Código de 

Processo Civil, bem como ante a ausência de intimação das testemunhas 

Ricardo de Freitas, Dirceu Dal Bosco, Humberto Bosaipo, Eunice Maria 

Lazzari Ruzin, Vanderlei Antônio de Ávila, Unirio Schirmer, Marcos Cesar 

Stening, Lucia Aparecida Prado da Silva, André Piter da Silva, Daniel 

Fernando da Silva e Aline Lucia da Silva Pereira DECLARO PRECLUSA a 

oitiva das citadas testemunhas, com fulcro no artigo 455, §3º do CPC/2015 

III) Outrossim, tendo em vista que os requeridos Espólio de Eurico 

Aparecido da Silva e Pedro Cocato Filho não foram intimados da data 

aprazada, em virtude de se tratar de processo incluso nas Metas 02 e 04 

– Conselho Nacional de Justiça, bem como pautada do principio da 

economia processual, determino o desmembramento do feito em relação 

ao Espólio de Eurico Aparecido da Silva e Pedro Cocato Filho. Para tanto, 

extraia-se cópia integral do presente feito e, encaminhe-se ao Cartório 

Distribuidor. IV) Em relação aos réus devidamente intimados que deixaram 

de comparecer à esta solenidade, considero preclusa a produção de 

provas pelo Espólio de Nilson Ferreira Guimarães, Plinio Cella e Sidney 

Roberto Duarte Ferreira. V) Redesigno a audiência para o dia 09/05/2018 

às 13:30 para oitiva do réu Joaquim Diogenes Jacobsen, bem como da 

testemunha Naildo da Silva Lopes e Luis Augusto Siebeneichler. VI) 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de justificativa pelo réu 

Joaquim Diogenes Jacobsen. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48899 Nr: 4271-59.2010.811.0086

 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: Leondina Salete Giacomini

 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: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores referentes à importância de 

R$ 1.550,09 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e nove centados) ao 

causídico Dr. Vinícius Vargas Leite.

Proceda-se à transferência das importâncias para a conta bancária 

indicada às fls. 112

Após a liberação, retornem os autos conclusos para extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 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, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3º, do CPC, sobre as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 3901-36.2017.811.0086

 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: Valdete Rodrigues Junges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benno Ambrósio Junges, Pedro Paulo Junges, 

Jaqueline Julia Junges, Ilse Elizabete Dubiela Junges, Bruno Fernando 

Vilhalba Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC.

NOMEIO como inventariante a Sra. VALDETE RODRIGUES JUNGES, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. (art. 617 do 

NCPC)

Após, citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nelas atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Quanto ao requerimento da assistência judiciária gratuita, postergo sua 

análise para depois de prestadas as primeiras declarações.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 2679-48.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canisio Kist Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do 

impugnado CANÍSIO KIST DIEL, ambos já qualificados nos autos.

Segundo o INSS, os cálculos apresentados pela parte embargada acerca 

do valor devido pela condenação estariam equivocados e apresentando 

excesso no valor a ser executado, visto que já teria recebido uma parte 

dos valores em execução.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devidos às fls. 

183-v/185.

Em seguida, a parte embargada impugnou os cálculos apresentados pela 

autarquia previdenciária, apresentando manifestação às fls. 187/189 e 

cálculos às fls. 190/193.

Sendo assim, considerando que as partes divergem acerca de qual 

cálculo seria o correto para verificar o valor devido, remetam-se os autos 

ao contador judicial para elaboração de novo cálculo.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42641 Nr: 2029-64.2009.811.0086

 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: Maria da Piedade da Silva

 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.

Desentranhe-se o cálculo de fls. 83/85 destes autos e proceda-se ao 

encarte nos autos n°. 215-07.2015.811.0086, código 82143.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 1693-89.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeno Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Primordialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte requerida no 

endereço constante da inicial para, querendo, contestar a presente ação, 

nos termos do artigo 335 no prazo de 30 (trinta) dias, consoante disposto 

no artigo 183 do CPC, consignando-se a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte autora não 

manifestou de interesse na audiência de conciliação preliminar, bem como 

ante a escassez de mediadores no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC, deixo de designar audiência preliminar de conciliação, 

iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de contestação nos 

moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. 

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do mesmo 

Codex. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 e artigo 99 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76003 Nr: 4580-75.2013.811.0086

 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: Maria Jose de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que mesmo devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado para trazer aos autos o indeferimento administrativo do pleito, a 

parte autora quedou-se inerte, intime-se novamente a requerente, desta 

vez pessoalmente, para que traga aos autos o demonstrativo do 

requerimento administrativo negado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83031 Nr: 805-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da 

impugnada ADELINA DO ROSÁRIO, ambos já qualificados nos autos.

Segundo o INSS, os cálculos apresentados pela parte impugnada acerca 

do valor devido pela condenação estariam equivocados e apresentando 

excesso no valor a ser executado.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devido às fls. 80/81.

Sendo assim, intime-se a parte impugnada para apresentar manifestação 

acerca da impugnação oferecida pelo INSS, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83316 Nr: 998-96.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Salete Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 136/138.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores referentes à importância de 

R$ 3.684,99 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos) e mais R$ 18.543,66 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e sessenta e seis centavos), descontados do montante de R$ 

46.359,16 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 

dezesseis centavos), à causídica Dra. Marta José Rodrigues.

O valor remanescente, R$ 27.815,49 (vinte e sete mil, oitocentos e quinze 

reais e quarenta e nove centavos), deverá ser transferido à exequente 

ENIR SALETE NEVES.

Proceda-se à transferência das importâncias para as contas bancárias 

indicadas às fls. 138.

Após a liberação, retornem os autos conclusos para extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100624 Nr: 566-09.2017.811.0086

 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: André Luis Graupner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 
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- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte requerente, intimada para trazer aos autos comprovantes de sua 

condição de hipossuficiência financeira, trouxe aos autos às fls. 36/37, 

reiteração de pedido para concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Juntou documentos de fls. 38/40.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que os documentos juntados pelo requerente não 

comprovam sua hipossuficiência financeira, bem como que em consulta ao 

sistema Renajud constatei que o mesmo possui a motocicleta YAMAHA 

FAZER YS250 de ano/modelo 2007/2007 e o automóvel CELTA 4P SPIRIT 

de ano/modelo 2005/2005, além do fato de estar sendo patrocinado por 

advogado particular, o que evidencia um mínimo de condição financeira 

para arcar com os custos de uma ação judicial.

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

 Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes 

e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, 

portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena 

parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

 Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve 

arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que 

não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o 

caso dos autos.

Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente ANDRÉ LUIS 

GRAUPNER, em virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que o requerente seja intimado para recolher 

as custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 306-92.2018.811.0086

 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: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:MT0018771O, ALDO JOSÉ DALLABRIDA ALMEIDA - 

OAB:17342, Augusto Barros de Macedo - OAB:7667/MT, Carla 

Regina Dall'' Agnol Muller - OAB:11.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada pela AGROPECUÁRIA MARGARIDA LTDA em face de TERRA 

SANTA AGRO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/139.

Às fls. 145/147, deferida a tutela pretendida, todavia restou condicionado 

o cumprimento da decisão à prestação de caução.

 Às fls. 151/206, o auto aditou a inicial, bem como prestou a seguinte 

caução: 30.500 (trinta mil e quinhentos) suínos em terminação de 85 kg, 

avaliados cada um em R$ 264,35, totalizando a importância de R$ 

8.062.675,00 (oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e 

cinco reais).

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Fundamento e decido.

 De proêmio, recebo a emenda a inicial apresentada às fls. 151/260 e, por 

consequência, determino a citação da parte requerida sobre os termos da 

emenda para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

 Em relação à caução oferecida, qual seja, 30.500 (trinta mil e quinhentos) 

suínos em terminação de 85kg, tenho por indeferir, uma vez que se tratam 

de semoventes, os quais são de fácil comercialização, bem como que se 

trata de semovente perecível, de modo que, quando atingirem a 

terminação, irão para o abate ou se contaminados por qualquer doença 

serão sacrificados, o que poderá frustrar a caução.

Assim intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nova caução idônea nos autos.

 Apresentada a caução, retornem os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25019 Nr: 38-39.1998.811.0086

 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: Odenir Augusto de Barros, Dorival de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Versutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o advogado Dr. Gélison Nunes de Souza, OAB 9833A, 

do desarquivamento destes autos, os quais se encontram a disposição 

para vistas pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido este prazo os autos 

retornarão ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 2362-50.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzerina Justina de Souza e Silva

 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:14241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da 

impugnada ELZERINA JUSTINA DE SOUZA E SILVA, ambos já qualificados 

nos autos.

Segundo o INSS, os cálculos apresentados pela parte impugnada acerca 

do valor devido pela condenação estariam equivocados e apresentando 

excesso no valor a ser executado.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devido às fls. 

122-v/123.

Sendo assim, intime-se a parte impugnada para apresentar manifestação 

acerca da impugnação oferecida pelo INSS, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52692 Nr: 234-18.2012.811.0086

 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: Devair da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gustavo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 40 e 46, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 
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preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70608 Nr: 3155-47.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78650 Nr: 1908-60.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rosali 

Aparecida de Quadros Silva, Alexandre Luiz de Quadros Silva, Fernanda 

Benar Bertao Silva, JULIANA BENEVENUTTI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 104, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3610-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Ester Pereira da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, da Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 179 devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência no valor de 

R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Complementação de Diligência, regulamentada pelo Provimento 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81676 Nr: 4437-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida com a citação do 

Requerido, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 91, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 2595-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Jesus Silva Serviços Urbanos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 82, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 767-98.2017.811.0086

 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: Claudio David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113464 Nr: 511-24.2018.811.0086

 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: Léa de Almeida Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myllena de Almeida Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.235 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a Dra. Ana Carolina Favretto acerca de sua nomeação 

como curadora especial da Requerida, ressaltando que a interditanda terá 

o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, a contar da audiência de 

interrogatório, que será realizada no dia 10/04/2018, às 18h00min, nos 

termos do art. 752 do CPC.

 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 - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, reconheço a plausibilidade jurídica do pedido na 

impossibilidade de se levar a protesto título que poderá vir a ser anulado, 

bem como o perigo da demora nos potenciais prejuízos que desta prática 

pode advir.Com estas razões, DEFIRO a medida antecipatória, sem ouvir a 

parte contrária, a fim de que seja suspenso o protesto 57301 tendo como 

apresentante ANGELA VACARI (parte requerida), efetuado contra DIEGO 

FERNANDES LIMA - EPP (parte requerente), nos termos do artigo 300, § 1º 

e 2º do Código de Processo Civil.Condiciono, todavia, o cumprimento da 

antecipação de tutela à prestação de caução pelo requerente, no valor do 

protesto a ser suspenso. No que tange à caução ofertada, INDEFIRO-A, 

isso porque não há nos autos qualquer documento que comprove que os 

equipamentos realmente são de propriedade do autor, bem como o valor 

destas. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar nova caução idônea nos autos. Se aceitada a nova caução 

por este juízo e assinado o termo, expeça-se o necessário. Após a 

assinatura do termo de caução, oficie-se ao Oficial de Protestos desta 

Comarca, sob cuja guarda o título permanecerá, para que cumpra 

imediatamente esta decisão.Intime-se a parte autora para, no prazo 

previsto no artigo 303, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil, aditar a 

petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de 

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.Ressalto, 

desde já, que inexiste a previsão no Novo Código de Processo Civil de 

proposição de ação principal, devendo ser observado o disposto no artigo 

300 e seguintes do citado Diploma Legal. Citem-se os requeridos, nos 

termos dos artigos 306 e 307 do CPC, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Autorizo diligências, conforme o 

art. 212, §§ 1º e 2º.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112972 Nr: 272-20.2018.811.0086

 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: Cristiane Frey Transportes - ME, Cristiane Frey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Transporte Rodoviário LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais.

Cite-se a parte requerida dos termos da emenda a inicial, no endereço 

constante da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 2751-64.2010.811.0086

 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: Julia Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Tendo em vista que não foram alegadas matérias preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, 

DOU O FEITO POR SANEADO. Nesse diapasão, fixo como pontos 

controvertidos a condição da autora de segurada especial da previdência 

social, na modalidade de trabalhadora rural, a carência de tempo 

necessária e a implementação do requisito etário. Desta feita, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 / 05 / 2018, às 15 h 30 

min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes. Intimem-se a 

requerente e o requerido para indicarem a qualificação das testemunhas 

que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, 

§ 4°, do Código de Processo Civil. Ressalto que as testemunhas arroladas 

pela parte autora deverão comparecer independentemente de intimação, 

conforme determina o artigo 455 do Novo Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 2139-24.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorismar Luiz Baruffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que concerne ao pedido de arresto por meio dos sistemas Bacenjud e 

Renajud, remeto o subscritor a decisão de fls. 79, a qual indeferiu o citado 

pedido, mantendo-a incólume por seus próprios baldrames.

No que concerne ao pedido de realização de Infojud, INDEFIRO-O, visto 

que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Intime-se o a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço do mesmo ou comprovação que tentou localizar o 

endereço do executado, a fim de que possa ser procedida sua citação, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76513 Nr: 144-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 75.

Proceda ao desentranhamento dos documentos originais que deram 

origem à divida, entregando-os ao causídico, devendo permanecer cópias 

destes no feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95403 Nr: 3308-41.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olmes Paulino Motter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade híbrida, 

promovida pelo requerente OLMES PAULINO MOTTER, em face do 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já qualificados 

nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 66, deferindo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

O requerido foi devidamente citado em 23/01/2017 (fls. 67-v), e 

apresentou contestação às fls. 68/73, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora.

Juntou documentos de fls. 74/79.

Às fls. 81/88 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ao conhecimento do mérito na presente ação 

previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido o desempenho de 

atividade rural pela autora, por quais períodos a mesma trabalhou na 

condição de rurícola e se o período em que trabalhou como campestre 

somado ao tempo de trabalho urbano exercido é igual a 25 anos, ou seja, 

período mínimo exigido pelo artigo 52 da Lei 8.213/1990.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/ 05 / 

2018, às 16 h 00 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se a requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45156 Nr: 599-43.2010.811.0086

 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: Debora Fenner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

consignou expressamente em seu recurso de apelação interposto às fls. 

129/133 que, caso a parte autora concordasse que a correção monetária 

e os juros fossem computados na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997 a 

autarquia desistiria do recurso, a autora informou às fls. 136/137 que 

concordava com a autarquia previdenciária.

Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação de fls. 

129/133 por parte do INSS.

Portanto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 124/128 e 

intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento de 

sentença.

Não executado o título judicial no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46872 Nr: 2296-02.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Hortêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou os cálculos às fls. 125/129 e o Instituto 

Nacional do Seguro Social manifestou sua concordância com os valores 

apresentados às fls. 136.

Assim, considerando a concordância da parte executada com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pelo exequente à fls. 125/129, equivalente a R$ 171.301,82 (cento e 

setenta e um mil, trezentos e um reais e oitenta e dois centavos) 

concernente ao montante relativo aos créditos atrasados, assim como R$ 

15.776,76 (quinze mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e seis 

centavos) referentes aos honorários advocatícios, para que surta seus 

efeitos legais.

Outrossim, considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, DETERMINO a expedição de precatório, no valor de 

R$187.078,58 (cento e oitenta e sete mil e setenta e oito reais e cinquenta 

e oito centavos), procedendo-se a sua devida atualização, cujo 

pagamento deverá ser requisitado ao Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Sem custas e honorários.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71137 Nr: 3667-30.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Ferreira dos Santos Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rasa Empreendimentos Imobiliarios Ltda. - Me, 

Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Daiane dos Santos Silva - OAB:17.824-0 MT, 

Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Fernanda Gavioli Fachini - 

OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 452 de 655



 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73543 Nr: 2062-15.2013.811.0086

 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: Adenilson Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e RESOLVO O MÉRITO 

DA LIDE, nos termos do art. 487, I, CPC, e determino ao requerido INSS a 

implantação do benefício de Auxílio-Acidente desde 20/08/2008 (data em 

que o autor deixou de receber o auxílio-doença) em favor do requerente 

ADENILSON GABRIEL, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário 

de benefício, inclusive com abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei 

8.213/1991.As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo 

artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN.O requerido está isento de 

custas. Deverá o requerido suportar, não obstante, verba honorária em 

favor do procurador do requerente, no montante equivalente a 10% das 

verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 

do STJ). Considerando-se a necessidade de assegurar-se a efetividade 

da prestação jurisdicional, entendo presentes neste momento os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a 

Autarquia demandada implante imediatamente o benefício de auxílio 

acidente à parte autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da sentença.Sentença sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, inciso I, § 3°, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a nomeação do médico perito não foi realizada pelo 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, expeça-se a 

respectiva certidão de honorários, no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), valor máximo admitido pelo respectivo sistema, em seu 

favor.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74636 Nr: 3166-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovina Antonia de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

 A parte autora apresentou os cálculos às fls. 81/82 e o Instituto Nacional 

do Seguro Social manifestou sua concordância com os valores 

apresentados às fls. 85-v.

Assim, considerando a concordância da parte executada com os cálculos 

apresentados pela exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 81/82, equivalente a R$ 22.563,70 (vinte e dois mil, 

quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos), para que surta 

seus efeitos legais.

Outrossim, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 2º, inciso I, da 

Resolução nº. 438 do Conselho da Justiça Federal, de 30/05/2006, 

DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor – RPV – no valor 

de R$ 22.563,70 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e 

setenta centavos), em favor da advogada da parte autora, em duas vias, 

que serão encaminhadas simultaneamente, ao Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal em Brasília – DF, e à entidade devedora, in 

casu, o INSS.

Consigno ainda que após a liberação dos valores, a causídica deverá 

comprovar nos autos que a parte requerente recebeu efetivamente os 

valores que lhe eram devidos.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Sem custas e honorários.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75366 Nr: 3920-81.2013.811.0086

 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: MAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:OAB/MT 4482

 Vistos.

Certifique a secretaria quanto o trânsito em julgado da sentença de fls. 

328/330.

Não tendo sido interposto recurso e nada tendo sido requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97115 Nr: 4521-82.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizia Rodrigues dos Santos

 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: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhador rural promovida pela requerente ANÍZIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 82/83, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça;

O requerido foi devidamente citado em 03/02/2017 (fls. 83-v), e 

apresentou contestação às fls. 84/98, alegando preliminarmente apenas a 

incidência da prescrição quinquenal das parcelas de benefício, sem alegar 

outras matérias preliminares ao conhecimento do mérito, pugnando pela 

improcedência da pretensão da autora.

Juntou documentos de fls. 94-v/98.

Às fls. 100/109, a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não incide no caso a 

prescrição quinquenal de qualquer parcela de benefício de aposentadoria 

rural por idade.

Ademais, não foram alegadas outras matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, de modo que 

DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalhadora 

rural, a carência de tempo necessária e a implementação do requisito 

etário.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 / 05 

/ 2018, às 15 h 00 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se a requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 453 de 655



Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109724 Nr: 5816-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Lucena da Conceição, Francisca Borges 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralina de Oliveira Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ZAQUEU LUCENA DA 

CONCEIÇÃO e FRANCISCA BORGES RODRIGUES em face de DORALINA 

DE OLIVEIRA BESSA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 71, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 71), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 71 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais deste feito, 

substituindo-os por cópias nestes autos, devendo os originais serem 

entregues a parte requerente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86723 Nr: 2932-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleude Izabel dos Santos, CLEUDE IZABEL 

DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO em face do CLEUDE IZABEL DOS 

SANTOS e CLEUDE IZABEL DOS SANTOS – ME, ambos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 70, informado o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97000 Nr: 4452-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Alencar Camelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria híbrida por idade 

promovida pela requerente MARIA LUIZA DE ALENCAR CAMELO, em face 

do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 41, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça;

O requerido foi devidamente citado em 23/11/2016 (fls. 41-v), e 

apresentou contestação às fls. 42/51, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora.

Juntou documentos de fls. 52/55

Às fls. 57/63 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que não foram alegadas matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural 

por um período de tempo, a carência de tempo necessária, a 

implementação do requisito etário e o desempenho de trabalho de natureza 

urbana pelo período complementar.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 / 05 

/ 2018, às 14 h 30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se a requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 1321-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL APARECIDO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010128-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIVAL APARECIDO DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9171807] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 9325634], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 NOVA MUTUM 8010271-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11056160] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11540458], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000345-09.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI 

ANGELO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Em vista dos efeitos 

infringentes dos Embargos de Declaração opostos (id. 11345275) e nos 

termos do § 2º do artigo 1.022 do CPC, intime-se a parte embargada para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000439-54.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX SCHARF REQUERIDO: 

AYMORE Vistos, etc. Em vista dos efeitos infringentes dos Embargos de 

Declaração opostos (id. 11345323) e nos termos do § 2º do artigo 1.022 

do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000489-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 
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S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 12882563 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BENTO DA ROSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000557-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZINHA BENTO DA ROSA SOARES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13035279 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE JESUS IPITANGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000624-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS IPITANGA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Prescinde o feito 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. Não há preliminares a serem analisadas. No 

mérito, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais ajuidaza por Maria de Lourdes de Jesus 

Ipitanga em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos 

morais. Fatos que motivaram a propositura da presente ação. No entanto, 

em contestação, a Reclamada combateu as alegações da Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos coligidos, mormente pelo longo histórico de ligações 

efetuadas, pela comprovação de pagamento de faturas pretéritas e por 

uma gravação de atendimento telefônico entre a Reclamante e uma de 

suas prepostas, o que indica a existência de contratação e utilização do 

serviço telefônico. A Reclamada apresentou documentação idônea acerca 

do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pela Reclamada refutaram a tese da Reclamante, pois 

há traço da contratação do serviço telefônico e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pela Reclamada demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição da Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse sentido, o histórico de 

ligações onde constam diversas ligações sugerindo evidências acerca da 

efetiva utilização dos serviços de telefonia cobrados e não pagos. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 
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jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA PIASESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010032-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SONIA MARA PIASESKI REQUERIDO: SAAE SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Visto, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende da certidão de id. n. 10314265 destes autos, não compareceu 

ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se 

observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência 

de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETH MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000737-46.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIETH MENDES DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 11662303. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNO JOSE BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000325-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNO JOSE BRAGA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. De 

início, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

por Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição do nome do Reclamante 

no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito exclusivamente pela 

primeira Reclamada, o que enseja a exclusão da segunda Reclamada da 

polaridade passiva da presente ação, ante a sua flagrante ilegitimidade, 

extinguindo o processo com relação a ela nos moldes do artigo 485, inciso 

VI do CPC. Em sentido contrário, opino pela rejeição da preliminar de 

inépcia da inicial levantada pela primeira Reclamada pela alegada ausência 

de comprovação de endereço pela Reclamante, considerando a plena 

validade da declaração de residência anexada a id. n. 9131649 a qual é 

meio apto para tal finalidade. Ainda, opino pelo afastamento da suscitada 

preliminar de falta de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse 

uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a 

questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se 

falar em ausência de pretensão resistida. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Fagno José Braga da Silva em desfavor de Losango 

Promoções de Venda Ltda. Alega o Reclamante que adquiriu um produto 

em parcelas no estabelecimento comercial denominado Dismobras 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. 

financiado pela primeira Reclamada e que adimpliu regularmente todas as 

parcelas, inclusive que efetuou adiantado o pagamento da última parcela, 

quando constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito referente à parcela com vencimento em 06/05/2017, alega que a 

inscrição é indevida, pois a parcela estava devidamente quitada e 

apresenta o comprovante de pagamento. Desta forma propôs a presente 

ação requerendo indenização por danos morais. Em sede de contestação 

a Reclamada não traz nenhum argumento sólido e apto a eximi-la da 
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responsabilidade que lhe sobrevém e não apresenta documento que 

contraponha as alegações do Reclamante, vez que não demonstrou a 

licitude da inscrição restritiva de crédito, argumentando que o recibo da 

parcela está ilegível, bem como se opondo ao pedido de indenização por 

danos morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito [art. 373 I e II]. 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. 

Partindo dessas premissas, da documentação apresentada pelo 

Reclamante, é fácil verificar que o vencimento do débito era realmente no 

dia 06/05/2017, mesma data constante do extrato da Serasa e que o 

pagamento foi efetuado no dia 02/05/2017, ou seja, com 4 [quatro] dias de 

antecedência, o que demonstra que o Reclamante cumpriu com sua 

obrigação e que a restrição de crédito registrada em seu nome é indevida. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava [CPC, art. 373, II], vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito comprovadamente quitado. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. Da inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes exsurge o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 [oito mil reais], quantia esta 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Pelo exposto, opino pela exclusão de Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis 

S/A., do polo passivo da presente ação, ante a sua ilegitimidade, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e; Opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão para CONDENAR a Reclamada Losango 

Promoções de Venda Ltda. a pagar ao Reclamante o valor de R$ 8.000,00 

[oito mil reais], a título de indenização por danos morais, atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9423726]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000437-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: FERNANDO 

HENRIQUE LEITE Vistos, etc. A empresa Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende da 

certidão de id. n. 12682574 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a parte Reclamante comparecido à 

audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de 

sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000733-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALTAMIR SANTANA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. 

n. 13393161 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de plausível, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Importante 

destacar que a petição de id. 11554175 não apresenta qualquer prova da 

justificativa de ausência, sendo meras alegações desprovidas de 

conteúdo. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 
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condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000372-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILSON APARECIDO DO PRADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Ainda, opino pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de 

interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Gilson Aparecido 

do Prado em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

diversas faturas de cartão de crédito por ele emitido, de onde se infere 

que o Reclamante mantinha relação contínua com o banco, realizando 

diversas compras com referido cartão em estabelecimentos comerciais 

desta cidade, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as 

partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, transcrevo o seguinte julgado: "AÇÃO DECLARATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco 

réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – 

Autor que não nega a existência de contrato de cartão de crédito entre 

partes – Cartão de crédito que vinha sendo devidamente utilizado pelo 

autor, inclusive com pagamento das faturas – Faturas do cartão de crédito 

que, não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e 

inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não 

caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença 

mantida – Apelo improvido." (TJ-SP APL 10072411320148260068 SP 

1007241-13.2014.8.26.0068. 24ª Câmara de Direito Privado, rel. Salles 

Vieira. Julgamento em 18 de Fevereiro de 2016 e publicado em 

20/02/2016). (g.n.) Desta forma, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Por fim, ainda que assim não fosse, 

impende assinalar que o Reclamante possui diversas inscrições restritivas 

preexistentes, sem demonstração de que também estão sendo discutidas 

judicialmente, o que por certo, também obstaria a atribuição de indenização 

por danos morais, a teor da súmula 385 do STJ. Assim, essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-11.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010391-11.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO HUBNER REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 11108929] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 11108931], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 459 de 655



que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAME RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001234-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MASSAME RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo 

em audiência, consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. 

n. 11673981. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino para que, após efetuado o pagamento, 

seja expedido alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DO CARMO BANDARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001258-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILVAN DO CARMO BANDARRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. 

n. 14174981 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001261-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CEZAR TAVARES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. 

n. 14175016 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 1392-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Realizada a custódia, verifica-se que não houve qualquer irregularidade 

no cumprimento do mandado de prisão, com exceção da não submissão 

do réu a exame de corpo de delito.

Quanto ao pedido de revogação formulado pela Defesa, considerando que 
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o acusado é primário, tem residência fixa e ocupação licita, e que não há 

noticias de que tenha, desde o inicio do ano passado, voltado a manter 

contato com a vítima no intuito de manter relações sexuais com ela, tenho 

que, mesmo diante do demonstrado risco de reiteração, que perdurou por 

anos, ao menos até o inicio de 2017, as medidas cautelares alternativas a 

prisão parecem ser capazes de resguardar a ordem pública, e em 

especial, a segurança da vítima.

Por todo o exposto, revogo a prisão preventiva decretada em face do réu 

RAFAEL PEREIRA MARTINS, e aplico as seguintes medidas cautelares 

alternativas a prisão:

1) Não se mudar do seguinte endereço: Rua dos Louros, Jardim Agata, 

Número 1850W, sem prévia comunicação ao juízo.

2) Não entrar em contato com a vítima Raquel Vitória Rodrigues Marques, e 

seus familiares, a exceção de Debora Rodrigues Marques Martins, por 

nenhum meio de comunicação;

3) Manter distância de no mínimo 300 (trezentos) metros da vítima e de 

seus familiares, a exceção de Debora Rodrigues Marques.

Sai o acusado citado e sua Defesa já oferece resposta a acusação nos 

seguintes termos:

“Não havendo nulidades a serem levantadas nesse momento, 

resguarda-se para manifestação do mérito nas ultimas alegações.

Arrolando-se como testemunhas as mesmas da acusação, requerendo a 

designação de data para audiência de instrução.”

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2018, às 

16h30min

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81293 Nr: 4200-18.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti (nome falso: "Rafael 

Benevenuti"), Adriano Tiesen, Aparecido do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CÉSAR PORTELA - 

OAB:70618/PR, Luiz Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 Impulsiono o presente feito, nos termos da CNGC e legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado Adriano, na pessoa de seu procurador a fim de 

que fique CIENTE da designação de audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 19/07/2018 às 15 horas, na sala de audiência deste Juízo.

INTIMADO ainda de que, foram expedidas missivas aos Juízos de 

Medianeira e Marechal Candido Rondon/PR a fim de inquirir as 

testemunhas arroladas em defesa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 3289-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Soares da Silva, Douglas 

Rodrigues Leomon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA, 

Filiação: Oreni Soares da Silva e João Pedro de Oliveira da Silva, data de 

nascimento: 26/09/1987, brasileiro(a), natural de Maringá-PR. 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 

(...) DENUCIA contra: DOUGLAS RODRIGUES LEOMON (...) e JOÃO PEDRO 

SOARES DA SILVA (...) Consta do caderno administrativo investigatório 

que, no dia 18 de junho de 2016, por volta das 05h40min, na Av. dos 

Uirapurus, centro, neste municipio e comarca de Nova Mutum/MT, 

DOUGLAS RODRIGUES LEOMON e JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA, 

vulgo "Neguinho", com as vontades livres e conscientes do carater ilicito 

de suas condutas, agindo em conjunto e com unidade de propósito, com 

animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra S. 

R.S, exercida com emprego de uma faca, subtrairam, para si, bens móveis 

alheios, consistente em R$ 340,00 (trezento e quarenta reais) em especie, 

01 (um) aparelho de telefone celular da marca Nokia, 01 (uma) corrente de 

bijuteria e 01 (uma) carteira contendo os documentos pessoais da 

sobredita vitima. (...) pelo exposto, DENUNCIO DOUGLAS RODRIGUES 

LEOMON e JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA, vulgo "Neguinho", como 

incursos no Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (...) Nova 

Mutum/MT, 28 de novembro de 2016.

Despacho: Vistos em correição.Compulsando os autos, verifico que o réu 

Douglas Rodrigues Leomon fora devidamente citado (fl. 52) e a resposta à 

acusação colacionada aos autos não traz elementos capazes de 

modificar, por ora, o entendimento esposado quando do recebimento da 

denúncia.Não há demonstração de causas concretas que deem azo à 

absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que 

não se pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.Os fatos narrados podem constituir crime, 

sem evidências cabais de que não o seria, o que apenas poderá ser 

confirmado no desenrolar da instrução criminal. Assim, designo o dia 

21/05/2018 às 15h30min., para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.Demais, considerando que o réu João Pedro Soares da Silva 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

78. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para comparecerem 

ao ato, bem como o réu, a Defensoria Pública e o Ministério Público da data 

aprazada.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, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 07 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65612 Nr: 967-41.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

 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, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Ana Maria da Silva, em que, sustenta, em síntese, 

excesso de execução decorrente da utilização, pela exequente, de data 

de início do benefício (DIB) errônea, sustentando ser a correta a data de 

06/06/2014.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 178).
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 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado no acórdão de fls. 154/160, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fls. 175/176.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 175/176.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 172), 

ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor dos 

exequentes Ana Maria da Silva e Nemias Batista Pereira, observando os 

valores informados em fl. 175.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30792 Nr: 1295-44.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NCX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIZ NETO - 

OAB:3252, DANIELA DINIZ LOPES - OAB:10867/MT

 Portanto, ante o exposto, decido:I) Revogo a decisão de fl. 431.II) Nos 

termos do art. 510 do CPC, promovo a liquidação por arbitramento dos 

animais devidos pelo executado.III) Para tanto, intime-o para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestar quanto ao valor atribuído pela exequente aos 

semoventes, devendo, em referido prazo, apresentar pareceres e 

documentos elucidativos.IV) Defiro o pedido de penhora online da verba 

honorária, no importe de R$ 6.158,46 (seis mil cento e cinquenta e oito 

reais e quarenta e seis centavos), com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, e, em consequência, autorizo a penhora sobre a quantia 

em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras do 

executado Joaquim Lopes de Freitas, CPF nº 138.548.951-00, a qual 

deverá ser efetivada por meio da penhora online, via BACENJUD.V) Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu procurador e, em 

caso de inércia, procederá à intimação do executado pessoalmente.VI) 

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.VII) Tudo 

cumprido, conclusos.VIII) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 2574-70.2006.811.0012

 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: LUIZ ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em consequência, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 227vº/228vº.Sem 

custas, eis que o executado é isento, nos termos da Lei Estadual nº 

7.603.Em consequência, condeno o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios devidos na presente fase de impugnação ao 

cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% do valor apresentado 

como excesso de execução (fl. 231), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC.Expeçam-se o devido precatório em favor do credor Luiz Roberto da 

Silva e a respectiva Requisição de Pequeno Valor em favor da exequente 

Aparecida Voine de Souza Neri, observando os valores informados em fl. 

227vº/228vº.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 1334-75.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA GONÇALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

pelo menos 3 (três) orçamentos, os quais devem conter de forma 

discriminada os valores relativos aos medicamentos e às fraldas.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 2443-22.2011.811.0012

 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: M&GL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Vistos.

A parte exequente requereu a busca de valores nas contas financeiras 

do Executado pelo Sistema Bacenjud.

Ante o exposto, com base no artigo 854 do Código Processo Civil e na 

ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código Processo Civil, 

defiro o pedido veiculado pela exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do executado André Antônio Leal de Souza, CPF nº 

891.043.661-15, no valor de R$ 47.949,89 (quarenta e sete mil novecentos 

e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser 

efetivado por meio da penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação do executado 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 3070-55.2013.811.0012

 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: EVA SOUSA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Cumpra-se.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78541 Nr: 1089-83.2016.811.0012

 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: CLÓVIS ALVES DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMAURI QUEIROZ DA SILVA, 

ARLENE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência de ref. 13, uma vez que elaborado antes da citação da parte 

ré, e julgo, em parte, extinto o presente processo, somente em relação à 

autora Maria Ferreira de Oliveira.

 Determino a baixa do nome da mencionada autora no Cartório do 

Distribuidor.

 O processo deverá prosseguir em relação ao outro autor.

Intime-se o autor para impugnar a contestação apresentada em ref. 16.

Intime-se a parte ré para manifestar sobre a petição de ref. 17.

Concedo o prazo de quinze dias para manifestações das partes.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 4.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3268-87.2016.811.0012

 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: DAMIANA CAROLINA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCA RUFINA DE FARIAS, 

CREUZA MENDES DE SOUZA, ELIZETH GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se a intimação da união, por meio da AGU, para manifestar 

eventual interesse no presente feito, conforme consta em ref. 29.

Considerando-se que a parte autora informa não possuir conhecimento 

sobre o paradeiro dos possíveis herdeiros da falecida Francisca, concluo 

pela possibilidade de citação editalícia, motivo pelo qual DEFIRO o pedido 

de citação por edital.

Vale salientar que, conforme prevê o art. 258 do Código de Processo Civil, 

a parte que requerer citação por edital alegando dolosamente a ocorrência 

das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa 

de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo do edital e da defesa sem manifestação, nomeio como 

curador especial um dos Defensores Públicos lotados nesta Comarca para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.

Intime-se o defensor nomeado para, no prazo legal, manifestar-se.

Por fim, intime-se a parte autora para manifestação sobre a devolução do 

mandado de citação parcialmente cumprido (ref. 24), no prazo de dez 

dias.

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 2486-51.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIL PARTELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Considerando-se a manifestação ministerial de ref. 40, determino a 

expedição de carta precatória para oferecimento do benefício da 

suspensão condicional do processo, nos moldes requeridos pelo MPE/MT.

Cientifiquem-se o MPE/MT e a Defesa quanto a expedição da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93815 Nr: 4709-69.2017.811.0012

 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: CLESIO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMA ALVES DE MORAES, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante dos documentos 

apresentados em ref. 9, que evidenciam que o autor, enquanto 

empregado, não auferia renda mensal superior a dois salários mínimos, 

bem como considerando que não há movimentação bancária de valores 

significativos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO os benefícios da gratuidade ao autor, ressalvando a 

possibilidade de revogação.

Extrai-se da certidão de fl. 16, que o imóvel objeto do presente feito é de 

propriedade de Francisco Coelho de Moraes, que segundo alegado pelo 

autor na inicial, é falecido, e de sua mulher Silma Alves de Moraes.

O autor incluiu no polo passivo da presente ação tão somente o Espólio de 

Francisco Coelho de Moraes.

Nos termos do art. 73, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil: “ambos 

os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre 

direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação 

absoluta de bens”.

Desta forma, concluo ser necessária a inclusão de Silma Alves de Moraes 

no polo passivo, eis que também é proprietária do bem e era casada com 

Francisco Coelho de Moraes.

Ante o exposto, nos moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte autora para incluir no polo passivo do 

presente feito a cônjuge de Francisco Coelho de Moraes, qualificando-a.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 4793-70.2017.811.0012

 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: EDJANE ALVES DE ALMEIDA, JUNIO CLEIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação e concedo o prazo de quinze dias para a parte 

autora emendar a inicial nos moldes anteriormente deliberado.

No mesmo prazo, a fim de demonstrar a legitimação ativa, intime-se o(a) 

autor(a) para juntar a outorga marital ou uxória, caso ainda não tenha feito 

(CPC, art. 73).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97444 Nr: 7079-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBAL JUVENCIO DE PAULO, ELIZABETE BATISTA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO FORTES DOS 

SANTOS, IRAHILDA DE MOURA E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante dos documentos 

apresentados em ref. 8, que evidenciam a inexistência de movimentação 

bancária de valores significativos em nome da parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade, ressalvando a possibilidade de revogação.

2. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 

(trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais interessados, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais.

3. Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados e dos 

Municípios.

 4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1518-84.2015.811.0012

 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: VANDERLUCIA CAETANO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte autora para incluir no polo passivo do 

presente feito a cônjuge de Francisco Coelho de Moraes, 

qualificando-a.Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da diligência, sob pena de indeferimento da inicial.Com a 

inclusão de Silma Alves de Moraes no polo passivo, determino que o 

cartório providencie a devida modificação no sistema, acrescentando-a 

como ré, inclusive fazenda as alterações necessárias na 

distribuição.Após, determino que a parte autora providencie a citação dos 

réus, indicando endereço atualizado para o ato, uma vez que infrutífera a 

localização do réu no endereço declinado em ref. 13/14.Os réus deverão 

ser citados, ainda, para apresentarem defesa da oposição apresentada 

em ref. 23, no prazo de quinze dias, encaminhando-se cópia da petição, 

nos moldes do art. 683, parágrafo único, do CPC.Por fim, verifico que a 

parte autora não foi devidamente intimada para contestar a oposição 

apresentada, motivo pelo qual restituo o prazo de quinze dias a autora 

para, caso queria, apresentar contestação à oposição de ref. 23, 

conforme disciplina o art. 683, parágrafo único, do CPC.A intimação da 

parte autora será por meio de seu advogado, via DJe.Em tempo, 

providencie o cadastramento do advogado do terceiro interessado junto 

ao sistema, para as devidas intimações.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88121 Nr: 1478-34.2017.811.0012

 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: JAIRO MACHADO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMON JOSÉ DA SILVA, ARLEY JOSÉ 

KOZEN, ANTÔNIO MARINS PEIXOTO NETO, FRANCISCO ILDO SERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A fim de demonstrar a legitimação ativa, intime-se o(a) autor(a) para juntar 

a outorga marital ou uxória, caso ainda não tenha feito (CPC, art. 73).

Ademais, extrai-se da cópia da matrícula do bem juntado aos autos que o 

réu é casado.

Nos termos do art. 73, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil: “ambos 

os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre 

direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação 

absoluta de bens”.

Desta forma, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte autora para incluir no polo passivo do 

presente feito a cônjuge de Valdimom José da Silva, ou evidenciar que o 

réu é casado sob regime de separação absoluta de bens, uma vez 

inexistir tal informação na cópia da matrícula do bem.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento das 

diligências, sob pena de indeferimento da inicial.

Ainda, a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte autora 

para buscar meios de proceder a citação pessoal dos réus, requerendo o 

que for de direito.

Por fim, diante da manifestação contida em ref. 22, RENOVE-SE a 

intimação da União, por meio da AGU.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88322 Nr: 1620-38.2017.811.0012

 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: ARNALDO FRANCO DE LIMA, ROSANA CAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACOB THOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Extrai-se da cópia da matrícula do bem juntado aos autos que o réu é 

casado.

Nos termos do art. 73, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil: “ambos 

os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre 

direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação 

absoluta de bens”.

Desta forma, nos moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte autora para emendar a inicial e 

incluir/qualificar no polo passivo do presente feito a cônjuge de Paulo 

Jacob Thoma, ou evidenciar que o réu é casado sob regime de separação 

absoluta de bens, uma vez inexistir tal informação na cópia da matrícula do 

bem.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84730 Nr: 4302-97.2016.811.0012

 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: HISLEY VIRGINIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOARES PIMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25617 Nr: 66-83.2008.811.0012

 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: LAUDIMIRA XAVIER FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto aos embargos de 

declaração opostos às fls. 344/350.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 2870-48.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 58: defiro o pedido de pesquisa de bens, via INFOJUD.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 372-42.2014.811.0012

 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: GDS, CDSS, CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 52-verso: defiro o pedido de pesquisa de endereço, via INFOJUD.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta.

Às providências.

 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

 intimação do executado, por meio de seu procurador, para quitar 

integralmente os alimentos em atraso, no valor de R$4.359,00 , em 3 dias, 

devendo comprovar tal providência nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-98.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (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: 8010378-98.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CASSIANO 

DONATO 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. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo com o 

objetivo de que seja realizada a transferência de unidade consumidora 

junto à ENERGISA e indenização por danos morais. Em síntese alega a 

parte autora que alugou uma kitnet da Sra. Daniela no dia 15/12/2014. 

Diante disto, transferiu a unidade consumidora de energia para seu nome. 

O contrato de aluguel findou-se em agosto/2015, e a parte autora pagou a 

conta com vencimento em 18/08/2015 em 03/09/2015, e requereu junto à 

requerida o desligamento e cancelamento da unidade consumidora em seu 

nome. Acontece que, a Sra. Daniela alugou novamente a kitnet para a Sr. 

Camila Nunes, e religou a unidade consumidora que estava em nome do 

autor. Posteriormente, ao tentar alugar uma nova casa, o autor foi 

surpreendido com a negativação de seu nome por uma conta de energia 

do mês de maio/2016, com vencimento em 12/05/2016, no valor de R$ 

55,46. Ao procurar a empresa requerida foi informado que havia também 

pendentes as contas dos meses de Maio/2016, Junho/2016 e 

Agosto/2016, e que a transferência e cancelamento da unidade 

consumidora deveriam ser feitas pela proprietária do imóvel. Desta forma, 

tentou solucionar extrajudicialmente a questão, mas não obteve sucesso. 

Em sede de contestação, alega a requerida que inexiste ato ilícito 

imputável à ela, uma vez que não houve solicitação de desligamento ou 

troca de titularidade da unidade consumidora nº 2191112. Por tratar-se de 

clássica relação de consumo, e haver verossimilhança nas alegações da 

parte autora, OPINO pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. 

Pois bem, diferente do que alega a empresa requerida, a parte autora 

comprovou o desligamento da unidade consumidora nº 2191112, conforme 

documento de ID 7941430, onde consta como desligada a fatura do mês 

09/2015. Desta forma, caberia então à empresa requerida comprovar que 

o autor solicitou o religamento da Unidade Consumidora no mês seguinte, o 

que não ocorreu. Assim, conclui-se que houve religamento da unidade 

consumidora nº 2191112 em nome do autor, sem a sua solicitação ou 

autorização, pela requerida, o que provocou a inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, vindo a lhe prejudicar por dívida não contraída. 

A cobrança indevida de valores, e a negativação do nome do autor por 

estes débitos, constituem falhas na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida requerida como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da requerente, causando lesão a sua honra e reputação. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. 

Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para DECLARAR inexigíveis as dívidas objeto da presente demanda, e 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento dos débitos, bem como das negativações a eles 

correspondentes. Sugiro a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-59.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 11096047) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte autora para 

responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 8 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-14.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (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 recente pedido de 

descredenciamento do senhor Juiz Leigo, o qual não compareceu para 

realização da audiência instrutória, procedo com o cancelamento da 

audiência. Informo às partes que os autos ficarão aguardando a MMª. 

Juíza se posicionar quanto ao credenciamento de novo Juiz Leigo ou 

qualquer outra decisão/determinação. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 8 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-24.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON EDILSON PRICINOTE (REQUERIDO)

DORVALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE SEABRA (TESTEMUNHA)

RICARDO DE JESUS BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

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 recente pedido de 

descredenciamento do senhor Juiz Leigo, o qual não compareceu para 

realização da audiência instrutória, procedo com o cancelamento da 

audiência. Informo às partes que os autos ficarão aguardando a MMª. 

Juíza se posicionar quanto ao credenciamento de novo Juiz Leigo ou 

qualquer outra decisão/determinação. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 8 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-86.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KESSEL BISPO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 11445350, 11445353 e 11545381), motivo pelo qual 

encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a parte 

recorrida, na pessoa de sua advogada, a apresentar contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 8 de fevereiro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010389-98.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

EDUARDO DE CAMPOS CAMARGO OAB - SP0148257A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010389-98.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: ALBERTINA PEREIRA BRITO 

EXECUTADO: SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL Vistos. I - Defiro o pedido e recebo o cumprimento de 

sentença, devendo o Cartório proceder às alterações necessárias no 

sistema. II – Intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). III - Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. Às providências. Nova Xavantina/MT, 23 de agosto de 

2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62851 Nr: 1813-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Bernardi Lemos - 

OAB:58.802/RS, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Vistos etc.

O Município de Paranatinga/MT propôs a ação de embargos à execução 

em face de Jandir Lemos, pelas razões expostas às fls. 04/11.

Aduz o embargante que o título é inexigível em razão de sua iliquidez e 

incerteza, e no mérito, sustenta que há excesso de execução.

 Instruiu a inicial com o documento de fl. 16.

Devidamente recebida a peça vestibular, foi determinada a intimação da 

embargada para apresentar impugnação. (fls. 18)

Em impugnação às fls. 19/31, o embargado sustentou, em síntese, que o 
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título executivo é plenamente exigível, e rechaçou a alegação de excesso 

na execução.

É o relatório.

Decido.

Da Preliminar de Inexigibilidade

O embargante alega ausência de liquidez do título executivo, em virtude da 

presença de encargos ilegais, uma vez que os executados desconhecem 

o real valor do débito.

Sobre a liquidez do título, leciona o renomado doutrinador Nelson Nery 

Junior:

Liquidez da dívida. A dívida é líquida se pode se avaliada em dinheiro ou se 

o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação. (Nery, 

Junior, Nelson, Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.- 11. ed. 

rer., ampl. e atual. até 17.2.2010.- São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p.1055)

Conforme se observa nos ensinamentos acima transcritos, considera-se 

liquidez o simples fato de constar o valor do débito executado.

Da análise dos autos de execução em apenso, verifica-se que o valor do 

débito fora devidamente exposto em sentença, bem como na memória de 

cálculo apresentada pelo exequente, logo, descabida é a alegada 

inexigibilidade, razão pela qual refuto a preliminar levantada pelo 

embargante.

Do mérito - Da ausência de memória de cálculo – art. 739-A, § 5º do 

Código de Processo Civil

Conforme se observa no disposto no artigo 739-A, § 5º do Código de 

Processo Civil, é imprescindível que os embargos, quando visam discutir 

excesso de execução, façam-se acompanhar da memória de cálculo.

 “Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o 

embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento.”

In casu, verifica-se que os embargantes alegaram a cobrança abusiva 

dos valores cobrados pelo embargado, contudo, verifica-se que sequer 

foi juntado aos autos cálculo do débito demonstrando quais valores 

entendia como correto, se limitando a trazer um cálculo do valor atual, não 

do valor impugnado.

É sabido e ressabido que, a partir da Lei n° 11.382, de 7.12.2006, ficou 

muito claro que ao devedor não mais é dado simplesmente dizer que não 

deve tudo o que lhe está sendo cobrado, notadamente quando também 

necessita esclarecer o que entende correto.

Ora, bem se vê através do artigo mencionado, que, contrariamente ao 

alegado pelo embargante, é obrigatória a apresentação de cálculo do valor 

devido em caso de alegação de excesso de execução.

 Assim, imprescindível a aplicação do disposto no artigo 739-A, com a 

consequente rejeição dos embargos, já que este tem por fundamento, 

basicamente, a alegação de excesso, sendo certo que, em sua inicial, o 

embargante não colacionou qualquer planilha do valor considerado devido, 

descumprindo, portanto, dever legal.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. BRASIL 

TELECOM. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRONTA DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DO EXECUTADO, DO VALOR 

QUE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 475-L, 

§2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em sendo alegado excesso de 

execução em sede de impugnação incidental, por expressa determinação 

legal, se exige que o executado declare, desde logo, o valor que entende 

correto. Em não sendo observado tal requisito, o Magistrado rejeitará o 

incidente. Caso concreto em que a decisão do Julgador singular se revela 

em consonância com a novel legislação. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS – AI nº 70017923715 – 9ª Câm. Cív. – 

Des. Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira - 11/12/2006)

 “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - EXCESSO - 

ALEGAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - 

PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 739-A, §5º, DO CPC - CONDENAÇÃO 

EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IRRESIGNAÇÃO POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - 

IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO - LEI 1.060/50, ART. 12 - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A embargante ao arguir excesso de 

execução deve indicar, mediante planilha de cálculo, o valor que entende 

devido. Não o fazendo, os embargos à execução devem ser rejeitados 

conforme o disposto no artigo 739-A, §5º, do CPC. A parte beneficiária da 

justiça gratuita não faz jus à isenção da condenação nas verbas de 

sucumbência. A lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento pelo 

prazo de cinco anos se persistir a situação de pobreza.” (TJMT – Ap. nº 

6585/2009 - 1ª Câm. Civ. – Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – 

14/09/2009)

Portanto, a extinção do feito é medida da mais lídima justiça.

Desta forma, REJEITO OS EMBARGOS INTERPOSTOS, diante da ausência 

de memória de cálculo, o que faço nos termos do artigo 917, §4º, do 

Código de Processo Civil.

Condeno aos embargantes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85,§2º, do Código de Processo Civil.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos.

 P.R.I.C.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, colacionando-se cópia no processo principal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellingtos Silva - OAB:5354

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar o advogada da parte requerida da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/02/2018, às 13:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1914-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerardus Johannes Sevantius Maria Michels, Maria 

Luísa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Sergio Reginaldo 

Ferreira, Marcos Adriano Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dovair Manzatto - OAB:68673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos embargos de 

declaração de fls. 577/582 e documentos de fls. 583/594, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 365-12.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pelinson, Nilce Folmer Pelison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pratalino José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que há um acordo entabulado entre as partes que já foi 

devidamente homologado, e, ainda, considerando que a parte interessada 

pede liminarmente a anulação do referido acordo que envolve ambas as 

partes, deixo, por ora, de apreciar a liminar pleiteada, para o fim de 

encaminhar os autos ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes em 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 artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.
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Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Depois de realizada audiência, havendo ou não acordo, retornem 

conclusos para apreciação do pedido liminar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27762 Nr: 755-60.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 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. 95/96 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 105.

Conforme informado às fls. 106/111 e 112/117, 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.: 28548 Nr: 1545-44.2010.811.0044

 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,

 bem como a suspensão do feito até a liquidação da dívida.

Não sendo constatada qualquer irregularidade no acordo firmado entre as 

partes, e em atendimento ao art. 200, do NCPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado.

Outrossim, conforme informado às fls. 95/109 e 110/1115, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 176-73.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzeni Pereira de Oliveira

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

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.

Sem prejuízo do disposto acima, intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca do pedido de fls. 313, item 1.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 181-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Maria Epping

 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:

 Vistos.

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.

Sem prejuízo do disposto acima, intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca do pedido de fls. 161, item 1.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 81-97.2001.811.0044

 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: Geni Pereira de Lorenzo, Edevil de Lorenzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Satiro Gouveia, Godofredo 

Pagliussi, Ubirajara Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves do Amaral - 

OAB:4740, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681

 Vistos.

 Ante a pendência de juntada de documento, devolvo os autos para 

Secretária para Providências.

 Após, tornem- me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53677 Nr: 2872-19.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Fernandes Tondorf
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 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74581 Nr: 3406-55.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, André Fortini Mateus, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da integral do acordo entabulado pelas partes 

nos autos em apenso, de Cód. 53848.

 Remata-se os autos ao arquivo provisório.

Aportando notícia do cumprimento da obrigação, tornem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74619 Nr: 3432-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, André Fortini Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da integral do acordo entabulado pelas partes 

nos autos em apenso, de Cód. 53943.

 Remata-se os autos ao arquivo provisório.

Aportando notícia do cumprimento da obrigação, tornem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53716 Nr: 2918-08.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Rosa Xavier

 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.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53848 Nr: 3051-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Faria Campos

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53943 Nr: 73-66.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Divino dos Reis Silva

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 138-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Pereira Barreira

 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:

 Vistos.

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
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54044 Nr: 173-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Rodrigues

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 204-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora de Souza Soares

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55002 Nr: 1019-38.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geissy Aparecida Peixoto de Souza

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55009 Nr: 1026-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleth Martins Pereira

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53623 Nr: 2819-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Pereira de Souza

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 2831-52.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Paula

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53734 Nr: 2937-14.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusa Francisca da Silva

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53738 Nr: 2941-51.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Pereira da Silva

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53746 Nr: 2949-28.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Joel Santin

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53753 Nr: 2956-20.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Aparecida Zaqui

 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.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 2960-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Loióla de Souza

 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.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53782 Nr: 2985-70.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Artur Potrich

 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:

 Vistos.

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.

Sem prejuízo do disposto acima, intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca do pedido de fls. 338, item 1.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 3013-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumaya Mahiba Farhat Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 
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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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 25-10.2014.811.0044

 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: Rosana Forgiarini Leles

 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.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 32-02.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiane Oliveira da Costa Martins Vieira

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54019 Nr: 148-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolinda Gomes Castilho

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54064 Nr: 193-12.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio José Peruchini

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54862 Nr: 912-91.2014.811.0044

 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: Eli Neves Ferreira

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 989-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogenes Bruno Moraes Nascimento

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 
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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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55014 Nr: 1031-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Luciene Feitosa

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53631 Nr: 2826-30.2013.811.0044

 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: Fabio Ricardo da Silva Reis

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 2867-94.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araújo Passarinho

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53707 Nr: 2909-46.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Aparecido Moraes da Silva

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53737 Nr: 2940-66.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Rejane Jung

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 2951-95.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Aparecida Souza

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53790 Nr: 2993-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adnomar Alves Toledo

 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.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 61-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Maria Thomaz

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 72-81.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Múcio Roberto

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53966 Nr: 95-27.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elianeide Pereira de Miranda

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54031 Nr: 160-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Rodrigues Pereira

 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:

 Vistos.

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.

Sem prejuízo do disposto acima, intime-se a parte executada para se 

manifestar acerca do pedido de fls. 224, item 1.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54854 Nr: 907-69.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Hartt da Silva

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 924-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 474 de 655



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Dourado de França

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54988 Nr: 1007-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ferreira de Sousa Gomes

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1029-82.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Elisa Behner

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 1454-12.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Aparecida Rodrigues de Aguiar

 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:

 Vistos.

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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 65333 Nr: 2849-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Gaudencia de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Antoniolo - 

OAB:14.281-B/MT

 Cód. nº 65333

Despacho

Inicialmente, procedam-se as necessárias retificações na capa dos autos, 

passando a constar como patrono da parte embargada o advogado 

peticionante de fls. 16/17.

Após intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 10 dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Paranatinga/MT, 16 de novembro de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74573 Nr: 3403-03.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, André Fortini Mateus, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da integral do acordo entabulado pelas partes 

nos autos em apenso, de Cód. 54988.

 Remata-se os autos ao arquivo provisório.

Aportando notícia do cumprimento da obrigação, tornem-me conclusos 

para extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74604 Nr: 3422-09.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, André Fortini Mateus, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Aguarde-se o cumprimento da integral do acordo entabulado pelas partes 

nos autos em apenso, de Cód. 54854.

 Remata-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74608 Nr: 3426-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, André Fortini Mateus, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da integral do acordo entabulado pelas partes 

nos autos em apenso, de Cód. 54885.

 Remata-se os autos ao arquivo provisório.

Aportando notícia do cumprimento da obrigação, tornem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39048 Nr: 2240-95.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Código nº 39048

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.255), considerando que o recuperando teve 

direito à concessão de livramento condicional na data de 09/11/2017, 

conforme cálculo de pena de fls.254, intime-se a Defesa para requerer o 

que entender pertinente, no prazo de 5 dias.

Transcorrido o prazo, manifeste-se o MPE, no mesmo prazo.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 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: 1000185-76.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANO DEAN PESSOA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO MATUPA LTDA (REQUERIDO)

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000185-76.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.023,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: STEPHANO DEAN 

PESSOA LINS Parte Ré: REQUERIDO: FRIGORIFICO MATUPA LTDA, DEL 

MORO & DEL MORO LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 8 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: FRIGORIFICO MATUPA LTDA, 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 26/02/2018, às 

16:10, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

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: 1000185-76.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANO DEAN PESSOA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO MATUPA LTDA (REQUERIDO)

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000185-76.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.023,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: STEPHANO DEAN 

PESSOA LINS Parte Ré: REQUERIDO: FRIGORIFICO MATUPA LTDA, DEL 

MORO & DEL MORO LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 8 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA 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 26/02/2018, às 

16:10, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 1004-31.2015.811.0013

 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: ANA BEATRIZ ATTICIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 
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OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da juntada da 

impugnação aos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 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: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125843 Nr: 6174-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLUF B. E. O. JÚNIOR LTDA, JOSÉ CARLOS 

FERREIRA DE SOUZA, MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, 

Transportadora Sape LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

48:00 horas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 135405 Nr: 1649-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍLVIA RENAULT BAETA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julihermes Almeida Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Lara Resende - 

OAB:, Cintia Andrade Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 8310-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, eder carlos 

magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160346 Nr: 609-34.2018.811.0013

 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): Marcelo de Souza Jesus - ME, LUIZ CARLOS 

JAKITYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora a se manifestar da juntada de 

correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 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: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, sendo assim 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 32769 Nr: 253-59.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleda Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 689-37.2014.811.0013

 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: Valdomiro Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

informação de Ref. 25 que consiste na devolução da carta precatória por 

falta de recolhimento de diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3489 Nr: 933-25.1998.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Rossi Junqueira Vilela, Yvypytã 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Rocha - 

OAB:RO93-A-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 933-25.1998.811.0013

Cód. nº. 3489

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado à fl. 208, condicionado ao 

recolhimento das custas.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, 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, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 18 de janeiro de 2018.
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Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155066 Nr: 10423-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT, Nilmar 

de Freitas Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor correspondente as 

faturas pagas com vencimento nos meses de dezembro de 2016 a junho 

de 2017, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do 

efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data da citação.Em razão da sucumbência recíproca, nos 

termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, c.c. art. 85, § 14, do Código de 

Processo Civil, CONDENO as partes ao pagamento da metade das custas 

e despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao patrono da parte 

“ex adversa”.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, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6506 Nr: 271-90.2000.811.0013

 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: Vera Lúcia Ferreira Bassitt, João Bassitt Neto, Miguel 

Ferreira de Aguiar, Rachel de Almeida Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Arantes Ferreira, Eleonor Bassitt 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:18287, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Fabiana dos Santos Alvares Ferreira - OAB:5.260, Manoel Alvares 

Campos - OAB:1.127-A

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

1211. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 450-53.2002.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vera Cruz Ltda., Geraldo Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.191, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 1239-03.2012.811.0013

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula, 

Rafael Henrique Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Certifico paras os devidos fins de direito que, o Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, informou às fls.272/273, 

que as áreas de matrícula nº155 foram divididas em duas, adotando novos 

números, as referidas áreas não são de titularidade dos requeridos. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161674 Nr: 1171-43.2018.811.0013

 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: A Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaira Muniz de Souza Trento, Alberi Antonio 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

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 à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC (neste sentido: TJRS, Agravo de 

Instrumento: 70068009620, Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível, 

Publicação: DJE 29/01/2016, Julgamento: 20 de janeiro de 2016, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol).

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148340 Nr: 7139-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, ROBERTO 

RASSI, MARCUS SPENCIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução ajuizados por MANAH MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

ROBERTO RASSI e MARCUS SPENCIERE contra GUIMARÃES AGRÍCOLA 

LTDA, o que faço para: LIMITAR a incidência da multa prevista na Cláusula 

Décima a uma única vez, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais), 

com incidência de correção monetária pelo índice IGP-M e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.Em 

decorrência do princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO os 

embargados ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante reconhecido como excesso de execução, o que perfaz a cifra 

de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 

§ 2º, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.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 
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termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.Com a elaboração do cálculo 

da dívida, TRANSLADE-SE cópia da sentença, certidão de trânsito em 

julgado e planilha atualizada do débito para os autos em apenso.Por fim, 

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.INTIMEM-SE via 

DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161507 Nr: 1107-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

APENSE-SE aos autos de código nº 136412.

Após, CERTIFIQUE-SE se os embargos à execução são tempestivos, 

observando-se o teor do art. 915 do CPC.

Na sequência, PROMOVA-SE a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161508 Nr: 1108-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedinei Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

APENSE-SE aos autos de código nº 136412.

Após, CERTIFIQUE-SE se os embargos à execução são tempestivos, 

observando-se o teor do art. 915 do CPC.

Na sequência, PROMOVA-SE a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 3844-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hannah Industria, Comércio e Construções 

Ltda -EPP, VALDIRENE FEREIRA DA SILVA, Tatiane Ramos Moura, Elison 

Brandão Moura, UELIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:19476/0, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade ofertada por HANNAH 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, ELISON BRANDÃO 

MOURA, TATIANE RAMOS MOURA, VALDIRENE FERREIRA DA SILVA e 

UELIO FERREIRA DE OLIVEIRA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO para o fim de:(i) DECLARAR a ilegitimidade passiva de 

Uélio Ferreira de Oliveira e Valdirene Ferreira da Silva em relação aos 

fatos geradores ocorridos após o dia 15/05/2007, permanecendo 

responsáveis pelo fato gerador do mês de fevereiro de 2007, 

regularmente constituído em 20/12/2011.(ii) EXTINGUIR parcialmente os 

créditos tributários, cujos fatos geradores tiveram suas constituições 

definitivas em data anterior ao dia 25/07/2011, nos termos do art. 156, 

inciso V, do Código Tributário Nacional, c.c. art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.INTIMEM-SE os excipientes, por meio de seus advogados, 

via DJE.INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, por meio de remessa dos 

autos, do presente “decisum”, bem como para apresentar nova planilha 

atualizada do débito, requerendo, outrossim, o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.Com a preclusão da presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139921 Nr: 3668-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CARLA DE BARROS 

- OAB:343848

 DELIBERAÇÕES

a) Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por L. M. N, representada 

por sua genitora ALINE STEFANI MARTINS AZEVEDO, contra ARI 

ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS. Narra à autora que é filha do réu, 

a qual necessita da fixação de alimentos, a fim de suprir as suas 

necessidades com sustento e despesas extraordinárias. Diante disso, 

requer a fixação de alimentos provisórios e, ao final, a procedência do 

pedido, condenando-se o réu ao pagamento de alimentos definitivos no 

patamar de 42,68% sobre o salário mínimo vigente (R$ 407,18), bem como 

50% das despesas extraordinárias. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 7/12. Após ser fixado os alimentos provisórios, foi designada 

sessão de mediação a qual restou infrutífera (fls. 23/24). A contestação 

foi apresentada às fls. 70/77, oportunidade em que o requerido ofertou em 

título de alimentos o pagamento mensal do valor correspondente o valor de 

18% de seus rendimentos líquidos ou, no caso de desemprego a quantia 

equivalente a 30% do valor do salário mínimo. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação de alimentos regida pelo procedimento especial 

estatuído na Lei nº 5.478/68, que dispõe que a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento tem por finalidade propiciar a obtenção de uma 

composição amigável entre as partes e não sendo isto possível, 

proceder-se a colheita das provas e o julgamento do pedido formulado 

pela parte autora. Alega a alimentanda que necessita que o requerido 

arque com o pagamento mensal da verba alimentícia correspondente a 

42,68% do salário mínimo, além de 50% dos gastos realizados em 

decorrência de despesas extraordinárias mensalmente realizadas. Assim 

s e n d o ,  e m  o b s e r v â n c i a  a o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, 

§1°, do Código Civil, entendo que o valor correspondente a 33% do salário 

mínimo, a ser arbitrada a título de pensão alimentícia, atende plenamente às 

necessidades mensais havidas com a alimentanda, ressalvados os gastos 

decorrentes com despesas extraordinárias, ora estabelecidos em 50%. 

Importante ressaltar, que a despeito do requerido haver postulado pela 

fixação de alimentos no patamar de 18% dos seus rendimentos líquidos, 

conforme se extrai na leitura de sua contestação, também formulou pedido 

subsidiário para fixação dos alimentos em prol de sua filha fosse 

estabelecido em percentual equivalente a 33% do salario mínimo vigente a 

época do pagamento, no caso de desemprego. Entretanto, a carteira 

profissional acostada aos autos traz a lume a informação de que o 

requerido mantinha vínculo empregatício no mês de julho de 2017, não 

havendo qualquer informação recente de que a relação de trabalho 

permaneça hígida atualmente. Em assim sendo, por prudência de rigor o 

acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo requerido na sua 

contestação, de modo a fixar a pensão alimentícia no valor equivalente a 

33% do salario mínimo vigente a época do pagamento, conforme 

fundamentação alinhavada acima. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido contido na inicial, nos termos art. 487, I, do NCPC, 

para o fim de CONDENAR Ari Alberto Nascimento dos Santos ao 

pagamento mensal do montante corresponde a 33% do salário mínimo (R$ 

314,82), bem como em 50% das despesas extraordinárias havidas com a 

alimentanda. Outrossim, CONDENO o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios em prol da 

Defensoria Pública, nos moldes do art. 85, §2º, inciso I a IV, do CPC, no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

b) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 95985 Nr: 335-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Jessus Souza- ME, Marcelo de 

Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 3844-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hannah Industria, Comércio e Construções 

Ltda -EPP, VALDIRENE FEREIRA DA SILVA, Tatiane Ramos Moura, Elison 

Brandão Moura, UELIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:19476/0, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Vistos.

REVOGO o interlocutório proferido à fl. 65.

Por consequência, DÊ-SE VISTA dos autos à Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso a fim de que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

respeito da exceção de pré-executividade trazida às fls. 66/90.

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143368 Nr: 4987-67.2017.811.0013

 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: JDJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 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 que a Defensoria Pública não se opôs a ordem das 

derradeiras alegações, tendo ofertado as suas de maneira oral na 

presente oralidade, DEFIRO o pedido formulado pelo ilustre advogado que 

representa processualmente o autor, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação das alegações finais.

c) No que tange ao pedido de regulamentação de visitas da criança Higor 

Natan Dias, tal qual formulado pelo autor na sua peça de ingresso, tendo 

em vista que a requerida expressamente reconheceu a procedência de 

citado pedido, HOMOLOGO nos temos do art. 487, III, “a”, do NCPC, 

julgando parcialmente resolvido o mérito da demanda, para o fim de 

regulamentar a visitação do genitor à criança, a ser exercida em finais de 

semanas intercalados, feriados intercalados, dias dos pais e festividades 

relativas ao ano novo (réveillon). Fica estabelecido que o autor se 

compromete a retirar pessoalmente a criança do lar de sua genitora na 

manhã do primeiro dia em que lhe competir a ficar em companhia da 

criança, bem como devolve-la no lar materno até as 18h00min do ultimo dia 

de visitação.

d) No mais, com a juntada das alegações finais por parte do autor, 

CERTIFIQUE-SE tempestividade e REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação final.

e) Em ato continuo, PROMOVA-SE à conclusão dos autos para prolação 

da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147422 Nr: 6774-34.2017.811.0013

 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: Hermes Matias de Oliveira, Erçon Matias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZ DE DIREITO DE PONTES E LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 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) Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO ajuizada 

por HERMES MATIAS DE OLIVEIRA e ERÇON MATIAS ALVES, ambos 

devidamente qualificados nos autos, para serem retificadas as certidões 

de óbito de INOCÊNCIO MATIAS GONÇALVES e ISAURA ALVES 

GONÇALVES. Narram os requerentes, em síntese, que as certidões de 

óbito de INOCÊNCIO MATIAS GONÇALVES e ISAURA ALVES 

GONÇALVES foram grafadas de maneira errônea, na exata medida em 

que se fez contar na certidão de óbito da genitora dos autores que a 

mesma deixou 4 (quatro) filhos, enquanto que a certidão de óbito de 

INOCÊNCIO MATIAS GONÇALVES, fez-se constar a existência de 7 (sete) 

filhos, sendo que na realidade os extintos deixaram somente 6 (seis) 

filhos, sendo 4 (quatro) filhos vivos e 2 (dois) falecidos. Diante de tal fato, 

os requerentes pugnaram pela retificação das certidões de óbito dos pais, 

para o fim de fazer constar que os mesmos deixaram 4 (quatro) filhos 

vivos e 2 (dois) falecidos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

07/40. Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento (fl. 48). É o 

relatório. Fundamento e decido. Os documentos acostados às fls. 9/10, 

consistentes nas certidões de óbito de INOCÊNCIO MATIAS GONÇALVES 

e ISAURA ALVES GONÇALVES, de cuja leitura se extrai que a “de cujus” 
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deixou 4 (quatro) filhos, enquanto que o extinto deixou 7 (sete) filhos. 

Todavia, as testemunhas inquiridas na presente oralidade verteram 

declarações firmes e coesas, no sentido que os extintos deixaram 6 (seis) 

filhos, sendo 4 (quatro) vivos e 2 (dois) mortos, inclusive tendo declinado 

os nomes de todos os filhos vivos, bem como que tinham conhecimento da 

existência de 2 (dois) filhos pré-mortos. Ademais disso, o artigo 110 da Lei 

6.015/73 - Lei de Registros Públicos -, permite que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil. O conteúdo do registro deve 

corresponder à realidade dos fatos. E essa realidade decorre do conjunto 

de todas as informações contidas no registro ou averbação. Se alguma 

das informações é incorreta, necessária sua correção, para que o 

registro ou averbação represente um retrato da realidade o mais fiel 

possível. Dessa forma as retificações das certidões de óbito quanto à 

quantidade de filhos deixados pelos falecidos é medida que se impõe. Por 

outro lado, não há qualquer indício que a alteração no registro possa 

prejudicar direitos de terceiros. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. OFICIE-SE ao Cartório do 2º 

Ofício de Registro Civil da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a fim de que 

retifiquem os registros de óbito dos falecidos INOCÊNCIO MATIAS 

GONÇALVES e ISAURA ALVES GONÇALVES, fazendo-se constar que 

ambos deixaram 4 (quatro) filhos vivos e 2 (dois) filhos falecidos. A 

propósito, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita em favor da parte 

requerente, nos termos do art. 98, “caput”, 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, 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. Às 

providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161053 Nr: 905-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Desta feita, entendo que até o presente momento não subsistem 

elementos de convicção que demonstrem que os motivos que lastreiam a 

decretação da prisão cautelar do requerido tenham sido superados por 

ulteriores modificações no contexto fático estabelecido.

Em outras palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação 

quanto para sua mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias 

iniciais existirem ou se mantiverem.

Inegável, portanto, a presença dos pressuposto do art. 312 e dos 

requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, 

havendo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei 

penal, consubstanciada, no caso em exame, na probabilidade de 

contumácia, admitem a decretação da prisão.

Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

formulada às fls. 53/58, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como 

foi lançada.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, SCMR, MAR, RDAC, 

RdSF, EOC, HLM, RdSC, KFV, WAR, RSA, SdSA, MRdJ, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Intimar o advogado da r. decisão transcrita em suma...."Em outras 

palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua 

mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem 

ou se mantiverem. Inegável, portanto, a presença dos pressuposto do art. 

312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os 

quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na probabilidade de 

contumácia, admitem a decretação da prisão. Por todo exposto, INDEFIRO 

o pleito de revogação da prisão preventiva formulada às fls. 1742/1750, 

pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91316 Nr: 2863-19.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Intimar advogado do réu a comparecer a audiencia designada para o dia 

01/03/2018 às 09:15 hs, na sala de audiencias da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Sorriso/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Considerando o petitório formulado pela i. Defesa às fls. 98/99, ACOLHO 

as justificativas apresentadas e DEFIRO o pedido de restabelecimento do 

prazo para apresentação das razões de agravo. Após, DETERMINO que 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que apresente as devidas 

contrarrazões recursais.

 Por fim, tornem-me os autos conclusos para decidir em prosseguimento.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCHNEIDER & MEIRELLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KESSE DJONEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCHNEIDER & MEIRELLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA NERES ROSSI (REQUERIDO)
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Intimar advogada da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso do ID 11532251 no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMERINDO ALMIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente acerca do decisão transcrita a seguir: "Ao 

requerente para comprovar residência na Comarca, juntando aos autos 

comprovante de residência em seu nome e título de eleitor. Deixo 

consignado que o documento acostado aos autos - de cobrança bancária 

da Caixa Econômica Federal não é prova suficiente, vez que produzido de 

forma unilateral e juntado em vários processos com a singularidade de 

possuir o mesmo cedente: Jonathan Moises Faria Ferreira."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON POQUIVIQUI PIRES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para informar novo endereço da parte 

promovida, conforme despacho transcrito a seguir: "Esclareça a 

reclamante se tem interesse no prosseguimento do processo para 

comparecimento em audiência de conciliação."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-23.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO JABUR MALUF (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente acerca do despacho transcrito a seguir: 

"Esclareça a reclamante se tem interesse no prosseguimento do processo 

para comparecimento em audiência de conciliação."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-12.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO ALVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono do autor para apresentar impugnação, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente acerca do despacho transcrito a seguir: 

"Ao requerente para comprovar residência na Comarca, juntando aos 

autos comprovante de residência em seu nome e título de eleitor. Deixo 

consignado que o documento acostado aos autos - de cobrança bancária 

da Caixa Econômica Federal não é prova suficiente, vez que produzido de 

forma unilateral e juntado em vários processos com a singularidade de 

possuir o mesmo cedente: Jonathan Moises Faria Ferreira."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000605-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMMA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da patrona da autora do inteiro teor da sentença, que segue: 

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais promovida 

por ANA RUBIA NUNES em face de GAMMA AUTOMÓVEIS LTDA, em 

razão da demora no reparo de seu veículo em virtude da falta de peça de 

reposição. Aduziu que teve que viajar para o Estado de Mato Grosso com 

veículo emprestado e que sofreu danos materiais em razão de acidente 

sofrido com o veículo que era de seu sogro. Expedido AR para citação do 

requerido, retornei com a informação de que houve recusa no 

recebimento, razão pela qual se dá como citado o requerido, em 

consagração a teoria da aparência e do venire contra factum proprium. É 

o relatório. Com relação aos danos materiais, o fato da autora se envolver 

em acidente no percurso utilizando veículo de outrem não transfere a 

responsabilidade pelo evento danoso (acidente de veículo) para a 

concessionária porque demorou a devolver seu veículo. Para 

responsabilidade civil é imprescindível a ocorrência de conduta e nexo 
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causal. No presente caso não há nexo causal entre a demora em entregar 

seu veículo e o acidente causado por terceiros, só pelo fato da requerente 

utilizar veículo de outrem. No que pertine aos danos morais, é certo que a 

impossibilidade de uso do bem pela autora em situações como a relatada 

nos autos não se enquadra nas situações consideradas como mero 

aborrecimento, eis que a autora sofreu evidente privação do bem, o que 

ocasionou angústia e aflição pela demora no conserto do veículo e 

consequente liberação, além de que a mesma teve de buscar alternativas 

para suprir a falta do uso do seu veículo. Incontroverso diante do quadro 

probatório apurado que o evento danoso, consistente na demora 

injustificada no fornecimento das peças e consequentemente na liberação 

do veículo consertado permitiu a ocorrência de uma situação 

constrangedora, vexatória e humilhante , que restou experimentada pela 

parte autora, sem necessidade e sem contribuição desta, de forma que 

deve ser a requerida responsabilizada exclusivamente pelos danos morais 

causados, pois demonstrada a conduta nociva, o nexo causal e o 

resultado danoso . O dano moral deve ser correspondentemente 

indenizado para diminuir e suavizar as consequências decorrentes do ato 

nocivo de outrem que venha a causar um prejuízo moral experimentado 

pela vítima sem que isso importe em enriquecimento sem causa. Deve-se 

considerar as peculiaridades de cada caso, sempre evitando-se os 

abusos . Assim, tem-se que a indenização pelo dano moral deve ser 

fixada em patamares mais condizentes com a extensão do fato ocorrido, 

suas circunstâncias e consequências, considerando-se ainda a situação 

pessoal e econômica das partes, bem como, as peculiaridades 

evidenciadas no presente caso, o que leva a se reconhecer que as 

consequências do ato lesivo acarretaram à parte autora um sensível e 

relevante constrangimento moral. Neste diapasão entendo como razoável 

a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, nos termos do art. 469, I, do Código 

de Processo Civil e condeno o requerido ao pagamento de R$2.000,00 

(dois mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros 

e correção monetária a partir do decisum. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Assinado 

eletronicamente por: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11554682 18013018170279100000011376074

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-45.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-10.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSIMAR CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 1524-85.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kléber Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Vítor Mombergue 

Nascimento - OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no p´razo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 145-07.2018.811.0014

 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: Luciano Nascimento Pereira, Hellen Morghanna Silva 

Neves Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o 

divórcio de LUCIANO NASCIMENTO PEREIRA e HELLEN MORGHANNA 

SILVA NEVES NASCIMENTO, nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 

1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77.Por 

conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais de Poxoréu/MT, nos termos do art. 32, da Lei nº 

6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea “a”, 

Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação. III– DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS.Tendo em vista a prova da relação de parentesco (certidão 

de nascimento da menor), e considerando que trata-se de verba de 

natureza alimentar, com base nos princípios Constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e com 

fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos provisórios em 

favor da menor em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, devendo a 

quantia ser depositada em juízo, visto que a parte não informou conta 

bancária para tal mister.IV – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.Dê-se vistas dos 

autos ao representante do Ministério Público, vez que vislumbro no 

processo direito de incapaz.Intimem-se as partes acerca da decisão 

declaratória do divórcio.Em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça, motivo 

pelo qual não há custas a serem recolhidas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Poxoréu – MT, 05 fevereiro de 2018. Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66946 Nr: 647-48.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 507, procedo a 

intimação das , para em 10 (dez) dias manifestarem-se acerca do avalição 

acostad nos autos por derradeiro

Salustoiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67408 Nr: 887-37.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para informar, os 

dados bancários para fins de transferência dos valores vinculaados nos 

presentes autos

Salustoiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-32.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000041-32.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 14h00, bem como 

intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 8 de fevereiro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-34.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

UEIDER CLAUDIO PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

LAURA PEREIRA DE PAULA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000058-34.2018.8.11.0014 VISTO, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito 

em Dobro e Indenização por Danos Morais intentada por LAURA PEREIRA 

DE PAULA SANTANA e UEIDER CLAUDIO PEREIRA SANTANA em face de 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Pois bem. De elementar conhecimento que a Constituição Federal, 

ao dispor sobre a competência da Justiça Federal, em seu artigo 109, 

inciso I, diz o seguinte: “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; (...)”. 

Desta exegese, resta clarividente que este juízo não possui competência 

para conhecer e decidir a presente lide, tendo em vista que a parte 

demandada é empresa pública federal. Portanto, a competência da Justiça 

Federal para processar e julgar a presente ação é absoluta, sendo 

permitido seu reconhecimento em qualquer fase processual, até mesmo de 

ofício (Precedente: STJ, CC 1.515/RJ). Diante do exposto, RECONHEÇO a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas da Justiça Federal desta região, para onde DETERMINO 

a remessa deste feito. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-41.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SANTOS CASTELHANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000021-41.2017.8.11.0014 SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por 

JÉSSIKA SANTOS CASTELHANO em face de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificadas nos 

autos. No ID nº 8804960, a requerente manifestou pela desistência da 

ação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 07 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-65.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000097-65.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 14h30min, bem como 

intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 8 de fevereiro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18420 Nr: 547-45.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Cell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 547-45.2005.811.0014 (Código 18420)

VISTO,

Ante o teor da certidão de fls. 205, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender lhe 

seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Poxoréu/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 508-54.2006.811.0033
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CÓDIGO: 15381

AUTOR: ADM DO BRASIL LTDA

REQUERIDO: HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

DESPACHO

Vistos.

Defiro o formulado pela exequente às fls. 93/94, todavia por meio de 

Oficial de Justiça, devendo a secretaria, para tanto, expedir mandado de 

citação, na modalidade requerida, com as advertências legais, da forma 

como consta no despacho inicial à fl. 42.

Cumpra-se expedindo o necessário.

São José do Rio Claro - MT, 07 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 6919 Nr: 1122-64.2003.811.0033

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT

 Autos nº 1122-64.2003.811.0033 – Cód. 6919

Vistos.

Pela última vez, determino a intimação da parte executada para esclarecer, 

no prazo de 05 (cinco) dias, de onde provém o alegado saldo 

remanescente, uma vez que os 842.635 kg (oitocentos e quarenta e dois 

mil seiscentos e trinta e cinco quilos) de soja que foram convertidos em 

penhora nestes autos se referem ao arresto da cautelar apensa somada à 

retenção dos grãos dos presentes autos que atualizados perfaziam a 

importância de R$ 675.694,42 (seiscentos e setenta e cinco mil seiscentos 

e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), os quais já fora, 

inclusive, liberados em seu favor.

Com o aporte da manifestação do exequente ou certificado eventual 

decurso de prazo para tanto, tornem-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de arresto, com resolução 

de mérito, com fundamento nos artigos 269, inciso I, e 803 do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida, tornando-a 

definitiva, com o arresto da soja descrita no auto de fls. 237/245, a servir 

ao cumprimento do crédito pleiteado nos processos de execução acima 

mencionados (autos apenso).Via de consequência, pela sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço.Levante-se a caução ofertada, cuja garantia no feito 

perde significado, já que procedente o pedido inicial formulado pelo autor, 

como também confirmada a liminar anteriormente deferida.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 07 de fevereiro 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58859 Nr: 654-80.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado às fls. 71, portanto intimo a parte 

autora para que impulsione os autos no prazo legal. Ainda, em 

cumprimento ao despacho de fls. 69 informo que a guia para pagamento 

de diligência do oficial de justiça deve ser gerada pelo site 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, e em caso de dúvidas entrar em contato com a central de 

mandados desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77040 Nr: 259-83.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDINEIDE COSTA ROCHA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.....Desta forma, nos contratos firmados na vigência 

da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 

911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução 

da 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.Finalmente, determino para resguardar minimamente 

o devido processo legal que se o credor fiduciário, nos moldes do art. 3º, 

§1º (de duvidosa constitucionalidade), optar pela VENDA ANTECIPADA do 

bem, deverá requerê-lo ao juízo, depois de decorrido o prazo de cinco 

dias da execução da liminar com citação, sob pena de nulidade por ofensa 

aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF.Expeçam-se os mandados 

necessários. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77147 Nr: 311-79.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->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): ADILSON PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 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 no valor de R$.30,00, valor 

este referente a uma diligência urbana, conforme Portaria nº 035/2013-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 43 Nr: 76-94.1990.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEO SETE RIO CLARO LTDA, JUAREZ 

ANTONIO BATISTA DO AMARAL, MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto ao 

pedido formulado à fl. 227, no que tange ao procurador dos 

autos.Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 02 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1706 Nr: 355-65.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 02 de 

fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1814-24.2007.811.0033

 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: ARY KARA JOSÉ, DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP

 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, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistentes 

técnicos, como também apresentarem quesitos, consoante disposto no 

artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20319 Nr: 171-94.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERES FILHO

 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:

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de 1º grau julgou 

improcedente o pedido inicial, o que foi confirmado em 2ª Instância, 

conforme se denota de f. 87, razão pela qual determino a intimação da 

parte autora para que esclareça, em 5 (cinco) dias, qual encontra-se 

depositado e informado às f. 99.

Após, voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54257 Nr: 90-38.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

AMARAL - OAB:2638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Autos nº 90-38.2014.811.0033 – Cód. 54257

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 869-22.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): ROSEMARY MARTINS, VALTER GOMES 

LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 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 o exequente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 o exequente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 1902-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA, FRANCO GIULIANO 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

Carta Precatória expedida ou realize seu preparo para distribuição no 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 326-48.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE DIAMANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON WINIARSKI, DIOGO WINIARSKI, 

HILDA KRAVEC WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 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 no valor de R$.125,00 valor 

este referente a distância de 50 Km (de ida e volta) até o endereço da 

executada.sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme Portaria nº 

035/2013-DF

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado do executado da decisão de fls. 134, 

conforme segue: "Vistos. Defiro o pedido de fls. 132. Evolua-se a classe 

para Cumprimento de Sentença. Anote-se no sistema e autuação, 

constando corretamente o pólo ativo da demanda: MARCOS GATTASS 

PESSOA JÚNIOR (EXEQUENTE); e passivo da demanda: IGOR MARINS 

RABELO (EXECUTADO), procedendo-se com as necessárias retificações 

no sistema como também na capa dos autos, inclusive constando a ação 

como Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, 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 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (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 juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de novembro de 2017.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68010 Nr: 3399-96.2016.811.0033

 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: NIVALDO VELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Em razão dos informes do advogado do requerente, conforme acima 

consignado, redesigno a audiência para o dia 03/04/2018, às 13:30 horas.

 Em tempo, retifico o saneador de fls. 104 para fixar como ponto 

controvertido a qualidade de segurado do autor.

Sai o presente intimado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71915 Nr: 2126-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 

32.116,72 (trinta e dois mil e cento e dezesseis reais e setenta e dois 

centavos), a título de honorários advocatícios no exercício da advocacia 

dativa.

Citado, o executado manifestou pela “homologação do valor citado.” 

(petição de fls. 89/90).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, citada, manifestou expressa anuência ao valor 

executado (petição de fls. 89/90).

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente na petição 

inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 32.116.72 (trinta e 

dois mil e cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos), importe 

esse a vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 
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seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 3003-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Minimercado Combate 

Ltda ME à Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra si por 

Ultimaq Máquinas e Equipamentos Eirelli EPP, pugnando pelo 

reconhecimento da cobrança irregular de importância já paga.

Acompanha a inicial (fls. 04/09), os documentos de fls. 10/21.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Na petição inicial, o Embargante requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontram em condições de 

arcar com o ônus da presente demanda sem prejuízo da própria 

subsistência.

Pois bem.

A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça 

(CPC/2015, art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de 

insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de pressupostos 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao 

quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, 

hei por bem determinar à parte autora que comprove efetivamente a 

insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de concessão da 

gratuidade.

Isso porque a parte autora é uma pessoa jurídica de direito privado, 

hipótese em que inexiste presunção de insuficiência de recursos, 

cabendo à parte, ao requerer o benefício, já fazer prova de sua situação, 

máxime quando e, como na espécie, não trouxe aos autos documentação 

comprobatória hábeis a comprovar suas alegações.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono da Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, juntar documentação probatória que comprove a 

incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas 

inerentes às taxas, custas e despesas judiciárias.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 1035-25.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO JACOB CONSTANTINO, 

ELVIRA DALSENO CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. No que tange à Certidão de Localização, em que pese a 

explicação constante na petição que a acompanha (fl. 396), não restou 

suficientemente comprovado se o imóvel usucapiendo efetivamente 

encontra-se localizado no Município de Nova Maringá – MT, razão pela 

qual determino seja oficiado ao INTERMAT e ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Tangará da Serra – MT, para que informem especificamente em 

qual município está atualmente inserido o imóvel objeto da matrícula numero 

12.377 do CRI de Tangará da Serra – MT. Determino, ainda, a intimação do 

autor para que inclua no polo passivo da ação todos os promitentes 

vendedores dos contratos de compra e venda constantes na inicial, 

sendo, Nelson Aparecido Dalseno e sua esposa e Aparecida Dias da 

Rocha, indicando, ainda, seus respectivos endereços, bem como o 

endereço atualizado dos requeridos, visto que não foi possível a citação 

(fls. 213/214). 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: Oficie-se ao INTERMAT e ao Cartório de Registro de Imóveis 

do Município de Tangará da Serra/MT solicitando informações, no prazo de 

20 (vinte) dias, acerca de qual município está atualmente inserido o imóvel 

objeto da matrícula numero 12.377 do CRI de Tangará da Serra – MT. 

Referidos ofícios deverão ser instruídos com memorial descritivo da área, 

que acompanhou a exordial, fls. 31/33 e 35/37, e ainda com cópia da 

Certidão de fl. 397, confeccionada pelo INTERMAT. b) Intime-se, via DJe, o 

patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) inclua 

no polo passivo da ação todos os promitentes vendedores dos contratos 

de compra e venda constantes na inicial, sendo, Nelson Aparecido 

Dalseno e sua esposa e Aparecida Dias da Rocha, indicando, ainda, seus 

respectivos endereços, e (ii) indique o endereço atualizado dos 

requeridos, visto que não foi possível a citação (fls. 213/214). c) 

Informados os endereços, citem-se os requeridos e antecessores da 

posse. d) Com a resposta dos ofícios, tornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 2418-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - OAB:268677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.2. INDEFIRO o pedido de fl. 140, para incluir o Espólio de José 

Kara José no polo passivo da lide, porque os autores não se esforçaram 

em apontar mínimas evidências satisfatórias de que referido Espólio, 

injustamente, possua ou detenha como proprietário, total ou parcialmente, 

o lote de terras com área de 629,20 has, localizado no lugar denominado 

Gleba Corcovado, desmembrado da Fazenda Santo André, conforme 

matrícula nº 25.546, de fl. 20. De mais a mais, o croqui aportado nos autos 

pela parte autora à fl. 141, não indica qualquer área turbada a ser 

readquirida e, outrossim, o simples fato do Espólio José Kara José ser 

confrontante com a propriedade rural descrita na matrícula nº 25.546 de fl. 

20 não é motivo suficiente para integrar o polo passivo da lide. DEFIRO o 

pedido de designação de audiência de conciliação formulado pela parte 

autora [petição de fl. 140], por conseguinte, encaminhem-se os autos à 

conciliação para que seja designada audiência de acordo com a pauta do 

conciliador, em obediência ao art. 139, inciso V, do CPC. 3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: INTIME-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora do inteiro teor da presente decisão e também para 

comparecer na audiência a ser designada. CITE-SE E INTIME-SE o(a) 

requerido(a) [REICAL IND. COM. DE CALCÁRIO LTDA., representada por 

ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES, residente e domiciliada, na Rua das 

Violetas, nº 290, Bairro Jardim Cuiabá, na cidade de Cuiabá – MT, CEP 

78.043-142, end. eletrônico adriana@gruporeical.com.br, conforme fl. 

140v] acerca do teor da presente decisão, bem como para que compareça 

na audiência designada acompanhado de seu procurador. Conste do 

mandado de citação a expressa advertência de que o não 

comparecimento da parte requerida importará em confissão e revelia, bem 

como, em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis contados da data da audiência de conciliação ou da 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

oferecer contestação por petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69315 Nr: 694-91.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA.DEIXO de designar audiência de conciliação a 
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que faz referência o artigo 334 do CPC, uma vez que o polo passivo é 

ocupado pelo Estado de Mato Grosso, não se admitindo a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso II, do 

CPC.Considerando que já houve apresentação de Impugnação aos 

Embargos, conforme se verifica às fls. 103/105, deve o embargante ser 

intimado para manifestação.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, 

acerca da presente decisão.b)INTIME-SE o embargante, por meio de seu 

advogado, via DJE, para manifestar-se acerca da impugnação aos 

Embargos à Execução Fiscal.c)Transcorrido o prazo, com ou sem 

apresentação da manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73558 Nr: 2758-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 

2.640,15 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e quinze centavos), a título 

de honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa.

Citado (Aviso Postal de fl. 15v), o executado manifestou “pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser o caso de embargar, nos 

termos do art. 930 do CPC/2015.” (petição de fl. 16), deixando escoar o 

lapso temporal para opor embargos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, mesmo citada, não se opôs, de modo que resta-nos, 

doravante, homologar o cálculo e requisitar o pagamento.

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente na petição 

inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 2.640,15 (dois mil, 

seiscentos e quarenta reais e quinze centavos), importe esse a vigorar a 

partir da data da propositura da demanda e atualizado monetariamente até 

a data do efetivo pagamento.

Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24760 Nr: 1999-91.2009.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Vistos etc.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a Embargante e, via DJe, o patrono do 

Embargado para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se a respeito do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 61107 Nr: 2223-19.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os processos acima identificados tratam-se, respectivamente, de Ação de 

Arresto e Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como partes 

JEAN CARLO CARPENEDO (Requerente/Exequente) e RICARDO VIGANO 

(Requerido/Executado), ambos devidamente qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular dos processos, as partes noticiaram, às fls. 54/59 

da Ação de Arresto, a composição amigável, pugnando pela homologação 

do acordo e inicialmente pela suspensão dos processos até o integral 

cumprimento e, após, a extinção dos feitos.

 Informado o cumprimento integral do acordo, vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Conforme se observa, as partes transigiram, pondo fim ao litígio.

Assim, e por não vislumbrar qualquer óbice ao acordo, HOMOLOGO-O, 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, JULGO EXTINTOS os processos números 

1654-18.2015.811.0033 (código 60320) e 2223-19.2015.811.0033 (código 

61107) com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Requerido/Executado.

Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Por fim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Mangueirinha – PR solicitando a desconstituição da penhora dos bens 

imóveis descritos às fls. 58/59, conforme requerido.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 146-03.2016.811.0033

 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: CERES REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VENICIO VILELA REIS, MARIA IZABEL 

PEREIRA BRITO VILELA REIS, MÁRIO LÚCIO VILELA REIS, ALVARO 

ANDRE GOMES, ANDRÉ MAURICIO GOMES, CARMEM VANDERLEA 

GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES, SANTO FLECK GOMES, ANDRÉIA 

GOMES, LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554 - SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente 

a Carta Precatória na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Terceira Vara 

Cível.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63717 Nr: 1002-64.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETAS, LAS, LAS, EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1002-64.2016.811.0033 – Código 63717

ESPÉCIE: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: ELLEN TAINARA ARRUDA SALES, 

LEONARDO ARRUDA SALES, LEANDRO ARRUDA SALES e ELIANE DOS 

SANTOS ARRUDA

PARTE RÉ/DEVEDORA: VILSON TIDRE SALES
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CITANDO: Requerido: Vilson Tidre Sales, Rg: 1599484-8 SSP PR Filiação: 

Valdivino Sales e Adelina da Silva Tidre, data de nascimento: 08/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Assis chateubriand-PR, convivente, operador de 

maquinas, Endereço: Rua Gumercindo Ribeiro, 222, Bairro: Jardim Rio 

Claro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao 

fim do prazo da dilação do edital (CPC, art. 231, IV), sob pena de ser 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).

 Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 2851-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 

9.370,24 (nove mil, trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), a 

título de honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa.

Citado, o executado manifestou pela “homologação do valor citado.” 

(petição de fls. 15/16).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, citada, manifestou expressa anuência ao valor 

executado (petição de fls. 15/16).

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente na petição 

inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 9.370,24 (nove mil, 

trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), importe esse a 

vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2843 Nr: 577-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES - 

OAB:13628/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra-se a decisão proferida à fl. 114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 350 Nr: 167-14.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO, MÁRIO GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, ANTONIO 

ELSON SABAINI - OAB:15497/PR, DONIZETTE SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Vistos etc.

1. Desapensem-se os autos, arquivando-os em seguida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES - 

OAB:13628/MT

 2. No que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo que merece ser 

deferido, uma vez que os efeitos do levantamento dos valores enquanto 

existe discussão acerca do débito certamente seria irreversível, não 

sendo possível restituir as partes ao status quo no caso de ser proferida 

uma decisão de procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, 

não havendo como garantir a devolução dos valores. Quanto ao pedido de 

nulidade dos atos, com reabertura de prazo, não vislumbro razão para o 

deferimento do pedido, vez que, em que pese a alegação do executado, a 

habilitação dos novos procuradores ocorreu somente quando do 

comparecimento aos autos para impugnar o cumprimento de sentença, 

conforme se observa à fl. 169. No que se refere ao alegado excesso de 

execução, apesar do estabelecido no artigo 525, §§ 1º e 4º do CPC, o qual 

dispõe que deve o executado declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo, postergo a análise do pedido para após a manifestação do 

executado/impugnante acerca da manifestação da exequente (fls. 

194/195), a qual apresentou novos cálculos, excluindo-se a multa e 

honorários advocatícios. 3. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença 

de fls. 187/189, inclua-se o Sr. ALTAMIR GIMENES DO AMARAL no polo 

ativo da execução, intimando-se, em seguida, via DJe, o patrono do 

Executado BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias 

pagar o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 

também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme 

artigo 523, § 1º do CPC. Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido 

o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do 

CPC, a qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º 

do referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 

4º

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29292 Nr: 41-02.2011.811.0033

 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: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAIXÃO

 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:

 Conforme se observa do Julgado, acolhido o pedido administrativo ou 

impossibilitada a análise de seu mérito devido a razões imputáveis ao 

próprio requerente, o processo deveria ser extinto.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido administrativo foi acolhido 

pelo INSS, implantado em 29/01/2013 (fl. 147), no qual consta que o 

benefício encontra-se ativo. Neste caso, conforme já exposto, a ação de 

ser extinta sem resolução de mérito, já que configurada, de forma plena, a 

ausência de interesse processual da parte autora.

Ressalto que eventual sentença de mérito a ser proferida a esta altura 

seria totalmente inócua, razão pela qual, constatado o esgotamento do 

interesse processual da parte autora, e em cumprimento à orientação 
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firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-RG 

(Tema 350 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com esteio no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas ou condenação de honorários da parte adversa, visto que a 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 1343-28.2005.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, 

ENRIQUE MICHAAN CHALAM, ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO COLOMBO, CELSO COLOMBO, 

LEONIR COLOMBO, ADROALDO AUGUSTO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

presentes autos para intimação do patrono da requerente, com a 

finalidade de proceder o pagamento dos emolumentos para cancelamento 

da averbação requerida, no Cartório de Registro de Móveis de Vila 

Rica/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 415-57.2017.811.0049

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono da exequente, para, no prazo de 15m 

(quinze) dias, manifesta-se quanto à certidão do oficial de justiça, a seguir 

transcrita: Mandado: 31332

Processo código: 58440 CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento 

ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em que o BANCO BRADESCO 

S/A move contra o Senhor JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, com o intuito de 

saber quem seria o preposto responsável a ser o fiel depositário, no dia 

01/02/2018, às 15h52min, falei com o Senhor Henrique (gerente do 

Bradesco em Vila Rica – MT), o qual informou que o devedor vendeu a 

fazenda e se mudou, que por isso os bens descritos no mandado não 

estariam na Fazenda Maisa, Beleza 2, Zona Rural Vila Rica – MT, que a 

irmã dele (Rosa Bandeira Aguiar) reside à Rua Santa Rita Durão, n. 180, 

Inconfidentes, Vila Rica – MT e que o Pastor Nilson talvez soubesse 

noticias do José. Deste modo, no dia 02/02/2018, às 12h30min, estive no 

endereço informado, a casa estava com aparência de abandonada, falei 

com o vizinho da residência n. 168, ele disse que não tem ninguém 

morando na casa n. 180. Fui à Gráfica Grafcor, em 02/01/2018, às 

12h45min, dialoguei com o Senhor Emerson, conforme ele o Senhor Jose 

se mudou, mas não sabe se o Executado vendeu a fazenda, nem seu 

novo endereço. Compareci à Igreja Presbiteriana, falei com o Pastor Nilson, 

em 02/02/2018, às 12h15min, este não sabe se o Jose vendeu a fazenda, 

porém informou que o Senhor João Paulo, do Salão Skin Hair, conhece os 

moradores do Projeto Beleza 2. Por fim, ainda neste dia, às 12h50min, 

compareci ao Salão de Beleza Skin Hair, Avenida Perimetral Sul, Setor Sul, 

Vila Rica – MT, lugar em que o Senhor João Paulo disse que o Devedor 

vendeu a fazenda há muito tempo e se mudou de Vila Rica – MT, mas não 

sabe o novo endereço. Considerando todas as informações não foi 

possível fazer as apreensões. Vila Rica – MT, 02/02/2018.Carlos Eduardo 

VincenziOficial de Justiça Matricula 26128

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62362 Nr: 2425-74.2017.811.0049

 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: ARISTÉIA DE ARAÚJO NÓBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VILA RICA/MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pierre Fabrício Gouveia de 

Oliveira - OAB:17450

 Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido inicial, 

concedendo a ordem para declarar a nulidade da Portaria nº 268, de 19 de 

setembro de 2017 e dos atos dela oriundos, bem como para determinar o 

pagamento das diferenças de remuneração desde a data da impetração 

do writ feito, ou seja, 18 de outubro de 2017.Processo isento de custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intimem.se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 204-84.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NERYS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 63832 Nr: 151-06.2018.811.0049

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ANDRE CAPRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53306 Nr: 94-30.2018.811.0035

 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: Suail Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de ref.4, em especial, para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nomeie assistente técnico e formule quesitos 

adicionais, conforme art.465, §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 56-18.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gluger, Wermenson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA M. VILA NOVA DE 

PAULA - OAB:OAB/MG 151.103, SIMONE SILVA SOARES - 

OAB:OAB/MG 138.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 1197-14.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS BRUNO PIVOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : Gelson Alberto Bottene Roselei Rodrigues Peixoto Striicker Alfrelino João 

B a t i s t e l a A U S E N T E ( S ) :  a  a u t a r q u i a  r é  e  s e u 

advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à 

instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a 

audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 

partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se 

o depoimento do requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Roselei Rodrigues 

Peixoto Strucker”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva da 

testemunha do autor Roselei Rodrigues Peixoto Strucker.Ante a 

apresentação de memoriais orais por da parte requerente, ausente o 

requerido, permaneçam os autos conclusos para sentença.Às 

providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Rayana 

Vichieti Rezende, assessora de gabinete, após lido e achado, vai 

devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 1473-11.2015.811.0035

 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: Cremilda Pereira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a audiência de 

instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria proceder à 

gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) 

deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, 

no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se o 

depoimento da requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

m a n i f e s t o u :  “ M M .  J u i z ,  a p r e s e n t o  m e m o r i a i s  f i n a i s 

remissivos.”DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. 

Ante a apresentação de memoriais finais da parte requerente, ausente o 

requerido, permaneçam os autos conclusos para sentença.Às 

providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Rayana 

Vichieti Rezende, assessora de gabinete, após lido e achado, vai 

devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42024 Nr: 375-54.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou prejudicada ante 

a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à instrução na forma do 

art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a audiência de instrução e 

julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria proceder à gravação 

dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) 

deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, 

no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se o 

depoimento do requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 
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gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Salvador 

Aureliano”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. 

Homologo a desistência de oitiva da testemunha do autor Salvador 

Aureliano.”Ante a apresentação de memoriais orais por da parte 

requerente, ausente o requerido, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

inscrito por Rayana Vichieti Rezende, assessora de gabinete, após lido e 

achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53225 Nr: 76-09.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

indique a qualificação do depositário, bem como, para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o cumprimento da 

medida deferida, por meio de guia a ser expedida acessando o menu 

Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38659 Nr: 715-32.2015.811.0035

 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: MARIA CAROLINA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Testemunhas da Requerente: Benvir Gardin Zanon Isabel Rosa de 

Carvalho Francisca Etelvina de SouzaAUSENTE(S): a autarquia ré e seu 

advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à 

instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a 

audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 

partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se 

o depoimento da requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Benvir Gardin 

Zanon.”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva da 

testemunha da autora Benvir Gardin Zanon. Ante a apresentação de 

memoriais orais por parte da autora, ausente o requerido, permaneçam os 

autos conclusos para sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada mais 

foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, inscrito por Rayana Vichieti Rezende, assessora de 

gabinete, após lido e achado, vai devidamente assinado pelos presentes. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53306 Nr: 94-30.2018.811.0035

 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: Suail Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53306

DECISÃO/Ofício n.204/18

Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois presente os requisitos 

do artigo 12, da Lei 1.060/50.

III– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 IV – DA PERÍCIA

 Por se tratar de pedido de conversão de auxilio doença acidentário em 

aposentadoria por invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nomeio como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, 

que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos 

e setenta reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês 

de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente.

Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os exames 

necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, mas 

para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do 

paciente.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.
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f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a extinção do 

processo por abandono.

 V – DA CONTESTAÇÃO

Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação, no prazo de 15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

POSTERGO a análise do pedido liminar para após a juntada do laudo 

pericial.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38326 Nr: 605-33.2015.811.0035

 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: ADÃO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Costa Testemunhas: João Borges Muniz Ivando MartinsAUSENTE(S): a 

autarquia ré e seu advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a 

conciliação restou prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, 

passou-se à instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de 

iniciar a audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, 

que iria proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o 

Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º 

e 2º, do CPP, ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação 

ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo 

sistema de digitação. As partes também foram advertidas da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo.Inicialmente, tomou-se o depoimento do requerente e das 

testemunhas, tudo conforme sistema de gravação digital.Dada a palavra 

ao advogado do autor este se manifestou nos seguintes termos: “MM, 

Juiz, requeiro o prazo para apresentação de memoriais 

finais.”DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Intime-se as partes para que 

manifestem sucessivamente em sede de alegações finais. Após, 

conclusos para sentença.”Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, inscrito por Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, após lido e 

achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34306 Nr: 380-47.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2596-73.2017.811.0035

 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: José Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requrente para 

intimá-lo da correspondência devolvida na ref.20, bem como, para que 

apresente a parte autora na solenidade aprazada.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 667-14.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 18511 Nr: 408-14.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Jucineia Menezes de 

Carvalho, Robison Junio Alves dos Santos, JULIANA MAGALHÃES 

SIMÕES DE SÁ, ARISTIDES DE SOUZA MACIEL, Lucia Aurea de Souza 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925, 

Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Mauro Andre da Silva Barbosa 

- OAB:5049-MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 107, IV, do CP, DECLARO 

EXTINTA a PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL, em face de Lairto João 

Sperandio, Jucineia Menezes de Carvalho, Robson Junior Alves dos 

Santos, Juliana Magalhães Simões de Sá, Lucia Aura de Souza Maciel e 

Aristides de Souza Maciel.Transitada em julgado, comunique-se ao 

cartório distribuidor acerca da extinção da punibilidade dos réus.Após, 

arquivem-se os autos. P.I.Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018. Fabio 

Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22963 Nr: 677-48.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Ciriaco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLARINDO DE 

RESENDE NETO - OAB:26.885-GO, Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22963

Sentença.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual 

com Pedido Liminar de tutela Antecipatória ajuizada por Eleandro Ciriaco 

dos Santos em face do Banco BV Financeira S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 75, a parte requerente foi pessoalmente 

intimada para se manifestar sobre a decisão de fls. 72, obedecendo ao 

dispositivo do artigo 485, §1º do NCPC, porém não houve manifestação, 

conforme certidão às fls. 76.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte requerente deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada (fls. 75), 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte requerente da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais já recolhidas e sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30330 Nr: 1173-77.2012.811.0092

 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: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcelo Felizardo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB: 

12.090-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30330

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Art. 485, III e § 1º do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31858 Nr: 80-11.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS, Fabiana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, promovida por A. R. da S. 

representado(a)(s) por sua genitora FABIANA ALVES DA SILVA contra 

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, pleiteando o adimplemento de 

prestações alimentícias devidas ao menor.

2. Conforme os documentos carreados ao feito o executado quitou o 

débito alimentar nos presentes autos.

3. Foi aberta vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual, 

por intermédio de seu Promotor de Justiça, pugnou pela extinção do feito. 

(fl. 77).

Eis o relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

4. Com efeito, a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada, destarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a 

atuação do Poder Judiciário face adimplemento do débito, imperioso é 

extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Tendo em vista o desfecho nos autos de Ação de Execução de 

Alimentos, com o pagamento do débito alimentar pelo executado, o 

processo deve chegar ao seu termo, a teor do que preconiza o art. 924, 

inciso II, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “a” ambos do Diploma Processual 

Civil. Assim sendo, JULGO extinta a dívida exequenda, tendo em vista o 

seu pagamento, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do CPC.

6. SEM CUSTAS processuais, em razão de ser a parte exequente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo às baixas e 

anotações necessárias.

9. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 27 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33399 Nr: 1080-46.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesiano Marcolino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 
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OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 1147-26.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-51.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AMERICO DO NASCIMENTO OAB - SP125861 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI CERTIDÃO Certifico que serve a 

presente para fins de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

março de 2018, às 14h50 (horário de MT), na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado. Alto Taquari - MT, 08 de fevereiro de 

2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 

08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos 

Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 - TELEFONE: (66) 

3496-1609

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 007/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015/PRES, de 

02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente Paulo da Cunha;

 CONSIDERANDO que a servidora Keyla Maria Pains de Oliveira, Matrícula 

8583, designada para exercer a função Gestora Administrativo III, 

encontra-se afastada no período de 15/02/2018 à 06/03/2018, em face de 

Férias;

 RESOLVE:

 Designar Amanda Caroline Soares, Analista Judiciária, matrícula 32635, 

para exercer a função de Gestora Administrativa III e responsável pela 

Central de Arrecadação e Arquivamento no período de 15/02/2018 à 

06/03/2018, durante o afastamento da titular que encontra-se de Férias.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Araputanga-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Portaria nº. 08/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 RESOLVE:

 I - DESIGNAR a servidora Juscenil Alves Arruda Souza, Técnica 

Judiciária, matrícula 5482, lotada nesta Comarca, para responder pela 

Central de Distribuição, Contador e Partidor no período de 08/02/2018 à 

22/02/2018, em substituição a titular que encontra-se de Licença Médica.

 II - Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Publique, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga /MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 631-90.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selomite Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:MT/ 16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE QUANTIA 

CERTA - NCPC, art. 523 e ss. -, cuja parte devedora foi regularmente 

intimada para adimplemento e deixou o prazo de 15 (quinze) dias - CPC, 

art. 475-J - transcorrer in albis, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), para que apresente 

a memória atual e discriminada do débito, acrescida da multa/sanção de 

10% (dez por cento) em decorrência da inércia da parte devedora, bem 

como requeira em prosseguimento.

Nada requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64047 Nr: 1857-62.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT, 

Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 (...) A legislação processual atual dispõe que todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe promover, a 
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qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V -, motivo pela qual 

DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para que se 

manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -,(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22367 Nr: 1141-45.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - NCPC, art. 523 e ss. - em que 

inexistem bens da parte devedora/executada passíveis de 

penhora/constrição, razão pela qual DETERMINO a suspensão do 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição e, caso decorrido esse prazo máximo de 1 (um) ano sem que 

sejam encontrados bens penhoráveis, DETERMINO o arquivamento dos 

autos até o decurso do prazo da prescrição intercorrente, quando deverá 

retornar para sentença - NCPC, art. 921, III e §§ 1º e 2º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50442 Nr: 244-12.2012.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio de Oliveira Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/ 10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, 

DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação 

devolução de eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA.Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente 

de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte 

adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53295 Nr: 634-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nondes Andrade, Evanilda Braga Ortêncio 

Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - em que a parte requerida não foi localizada nos 

endereços indicados, pugnando a parte autora pela busca nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário, o qual DEFIRO, inclusive porque há 

necessidade de esgotamento das diligências antes de eventual citação 

por edital, pois "será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos" - NCPC, art. 256, § 

3º -, razão pela qual realizei busca nos sistemas disponíveis - INFOJUD, 

RENAJUD, SIEL e CDL -, junto os extratos em anexo e DETERMINO a 

intimação da parte autora, através do(a) advogado(a), para ciência e 

requerer em prosseguimento, inclusive indicando em quais endereços já 

ocorreu a tentativa de citação ou pendente disso, devendo expedir o 

necessário para a tentativa de citação/intimação da parte EVANILDA 

BRAGA ORTÊNCIO MUNHOZ, uma vez que o correquerido NONDES 

ANDRADE já foi pessoalmente citado em janeiro de 2015.

Após o esgotamento das diligências, volte-me para analisar eventual 

pedido de citação por edital.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 2449-38.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. S. dos Santos Eireli EPP, Katia Sabino dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:MS - 

12809, Andre Stuart Santos - OAB:MS - 10637, Guilherme Frederico 

de Figueiredo Castro - OAB:MS - 10647, José Henrique S. Vigo - 

OAB:MS - 11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12162 Nr: 352-85.2005.811.0038

 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: JAdS, RRdS, IRG, PAdS, SRdS, IRdS, IRdS, IRG, IdSL, 

ORdS, MRdS, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, EMENDE/CORRIJA à 

petição de habilitação de herdeiros e junte aos autos a ausente 

procuração/instrumento de mandato dos demais herdeiros, sob pena de 

extinção.

Após juntada de procuração para a habilitação de Advogado, remeta os 

autos do processo ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
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para a manifestação, após volte-me concluso para prosseguimento normal 

da ação.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19572 Nr: 591-84.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social de 

Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:8091

 (...)Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e HOMOLOGO/JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPUANGA-PREVIARA nessa IMPUGNAÇÃO 

À EXECUÇÃO para o fim de homologar o débito total de R$ 169.133,65 

(cento e sessenta e nove mil cento e trinta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme cálculo judicial, planilha I - fls. 452/453 -, sendo R$ 

163.142,91 (cento e sessenta e três mil cento e quarenta e dois reais e 

noventa e um centavos) para a parte autora e R$ 5.990,74 (cinco mil 

novecentos e noventa rais e setenta e quatro centavos) em relação aos 

honorários sucumbenciais, com data base 07/2017.Ademais, 

considerando que a sucumbência foi de ambas as partes/recíproca, ou 

seja, cada parte litigante foi, em parte, vencedor e vencido - NCPC, art. 86 

-, condeno-as pro rata – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do 

advogado de cada parte - NCPC, art. 85, § 14 - no mínimo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional(...) cuja 

exigibilidade em relação à credora/exequente beneficiária da assistência 

judiciária gratuita permanecerá suspensa (...).Outrossim, isentos de 

custas judiciais e emolumentos o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 

– CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, contudo as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se a Fazenda 

Pública proporcionar meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 

5º, III c/c art. 648 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26815 Nr: 269-59.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro dos Santos Beariz, Ricardo Lopes 

Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - art. 267, III e § 1º, do CPC/NCPC, art. 

485, III e § 1º. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 126-36.2012.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hélio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/ 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO ITAUCARD S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, 

parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, 

VIII e § 5º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 2229-16.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMF, Adnaldo Ferreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -.

Em caso de interesse na produção de prova oral, retornem os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução.

Caso contrário, ou transcorrido o prazo in albis, remeta os autos ao(à) 

representante do Ministério Público para manifestação, retornando-me 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 927-73.2017.811.0038

 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): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76933 Nr: 2456-30.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 
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VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, 

DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação 

devolução de eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA, assim como DETERMINO/REALIZO a baixa do 

gravame/restrição inserida pelo magistrado através do sistema RENAJUD 

– extrato em anexo.Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, eventualmente ainda em 

aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em relação 

aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias 

e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 2492-72.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Faveri de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28659 Nr: 2083-09.2011.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio Regional de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleucia Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - em que a parte requerida não foi localizada nos 

endereços indicados, pugnando a parte autora pela citação daquela por 

edital, o qual, por ora, INDEFIRO.

Há necessidade de esgotamento das diligências, pois "será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos" - NCPC, art. 256, § 3º -, razão pela qual realizei 

busca nos sistemas disponíveis - INFOJUD, RENAJUD, SIEL e CDL -, junto 

os extratos em anexo e DETERMINO a intimação da parte autora, através 

do(a) advogado(a), para ciência e requerer em prosseguimento, inclusive 

indicando em quais endereços já ocorreu a tentativa de citação ou 

pendente disso, devendo expedir o necessário para a tentativa de 

citação/intimação da parte.

Após o esgotamento das diligências, volte-me para reanalisar o pedido de 

citação por edital.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52673 Nr: 14-33.2013.811.0038

 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: Francisca Sirley de Oliveira Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e 

caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º.

P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Paula 

Ferreira - OAB:13776

 (...) DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para 

que se manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -,. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70109 Nr: 2009-76.2016.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onei dos Reis Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 (...) DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para 

que se manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58082 Nr: 2030-23.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comparecer nesta 

escrivania, a fim de retirar a segunda via da certidão de nascimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71106 Nr: 2684-39.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutripura - Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:GO - 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para que efetue o pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça, devendo emitir a guia para pagamento no site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 134-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Mamedes - OAB:MT 

- 4243

 (...) Ocorre que há necessidade de readequar a agenda/pauta de 

audiências da Comarca, razão pela qual REDESIGNO a data de AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para o 

dia 15/2/2018, às 15h, e, consequentemente, DETERMINO que:

1. CITE o(s) denunciado(s) do conteúdo da peça de acusação, na forma 

dos arts. 66 e 68 da Lei n. 9.099/95, e o CIENTIFIQUE da data fixada para a 

audiência, constando a necessidade de seu comparecimento 

acompanhado de advogado e a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado defensor público ou nomeado advogado dativo – Lei n. 

9.099/95, art. 68 -, uma vez que nessa audiência será dada a palavra ao 

defensor para responder à acusação e feita a análise sobre o 

recebimento, ou não, da denúncia ou queixa – Lei n. 9.099/95, art. 81, 

caput(...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2780 Nr: 234-58.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellus Indústria e Comércio Ltda - atual Wishful Boys Adm 

de Bens e Part. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Aparecida Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Mário Cerveira Filho - OAB:33.879/SP, Patrícia 

Aparecida Hansen - OAB:162.949/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à determinação proferida às fls. 165 que deferiu o pedido de 

liberação dos valores bloqueados às fls. 151/152, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça dados bancários para 

expedição de alvará de liberação, bem como para que se manifeste dos 

documentos juntados às fls. 169/178.

Considerando o caráter sigiloso dos documentos aportados nos autos 

pela Receita Federal (fls. 169/178), estes autos deverão ser processados 

em segredo de justiça.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58793 Nr: 1596-65.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Silva Barbosa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seus advogados constituídos, via Dje, para manifestarem-se no prazo 

de 5 (cinco) dias acerca da certidão negativa dos senhores Oficiais de 

Justiça, sob pena de devolução da Carta Precatória a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22378 Nr: 895-17.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A de Souza Gas - ME, José Aparecido de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando que decorreu o prazo da suspensão pleiteada (fl. 34), 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu representante 

legal para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar total quitação ou manifestar-se 

no que entender de direito.

II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40131 Nr: 1358-56.2011.811.0026

 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 Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Maria Camargo Pereira- Me

 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:

 Certifico que nesta data foi cadastrado o novel patrono da parte autora, 

conforme petição de fls. 49/49-verso. Desta feita, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, via DJE, 

dando-lhe ciência do inteiro teor da sentença de fls. 50/51, bem como para 

que junte aos autos planilha com o débito atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40809 Nr: 791-88.2012.811.0026
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E Oliveira de Campos -Me, Marcia Oliveira de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Sem delongas, INTIME-SE o d. Patrono do exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, colacionar aos autos cópia do acordo do acordo 

extrajudicial (fls. 31/31) legível.

II. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43798 Nr: 2011-87.2013.811.0026

 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: GG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos.

 1. Defiro o pedido de realização de exame de DNA.

 2. INTIME-SE as partes para que compareçam em dia e data a ser 

designada pela Coordenadoria Administrativa com finalidade de realizar 

exame de identificação de código genético (DNA), oportunidade que a 

requerente fornecerá material biológico junto à servidora credenciada.

3. Com a juntada do laudo, abra-se vistas as partes para manifestação.

 4. Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9816 Nr: 1068-85.2004.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kid Waladares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ramos Aquino - 

OAB:17.607/MT, José Arlindo do Carmo - OAB:3722, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por 

PETROLUZ DIESEL LTDA em face de KID WALADARES MATAR, em que, 

entrementes, foi homologado o pedido de desistência da parte autora, 

sendo o processo extinto sem resolução do mérito, e no mesmo ato foi 

fixado verba honorária a cargo do requerente – fl. 98.

Cumprimento de sentença, fl. 99.

Designou audiência de conciliação à fl. 100, restando esta inexitosa – fl. 

109.

Recurso de Apelação as fls. 102/108.

Execução provisória de sentença – fls. 110/111.

Mandado de execução devidamente cumprido, fls. 112/113.

A fl. 114, o autor informou que interpôs recurso de apelação em 

03.03.2015, pugnando pelo seu recebimento e remessa ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Por fim, Dr. Elias Bernardo Souza novamente requereu a execução 

provisória da sentença, pugnando pela penhora online – fls. 116/117.

 II. Pois bem. Considerando que não fora certificado o trânsito em julgado 

da sentença proferida a fl. 98, bem como que o requerente interpôs 

recurso de apelação (fls. 102/108), data máxima vênia, CHAMO O FEITO A 

ORDEM para ANULAR os atos processuais a partir da sentença proferida 

a fl. 98, exceto o recuso de apelação interposto as fls. 102/108.

III. INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

IV. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 909-30.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nogueira Comércio, Importação e Exportação de Pneus 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Taques de Barros, Lucinei Taques de 

Barros - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Navega dias - 

OAB:169.688, SERGIO LUIZ ESPIRITO SANTO JUNIOR - OAB:257749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, INDEFIRO conforme requerido a fl. 75/75-v, visto que o 

executado até a presente data não fora intimado para efetuar o 

pagamento do débito.

II. Pois bem, tendo em vista que o AR retornou sem a devida intimação do 

executado, eis que o número indicado não existe, e ainda considerando 

que cabe ao exequente efetuar diligências para tentar encontrar o local 

em que o(a) executado(a) reside, DETERMINO INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

nos autos, informando o atual endereço da(o) executada(o), sob pena de 

extinção.

III. Em seguida, INTIME-SE o executado pessoalmente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

IV. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

V. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

VI. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

VII. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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:1000048-51.2018.8.11.0026 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: 22/03/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 08/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON SILVA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000050-21.2018.8.11.0026 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: 22/03/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 08/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000052-88.2018.8.11.0026 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: 04/04/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 08/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-73.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010211-73.2015.8.11.0026 REQUERENTE: PAULO MARCOS MACHADO 

PIRES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Defiro a concessão do benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte 

requerida a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

remetam-se os autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as 

nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Arenápolis-MT, 08 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010185-75.2015.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO ANDRE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. A inteligência da nova norma de 

processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de 

recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo presumida como 

verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à autora que comprove efetivamente a insuficiência alegada, 

para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso porque 

da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o 

pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará 

prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Assim, cabe 

ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim determino que a Secretaria cumpra 

as seguintes providências: a) Intime-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a insuficiência financeira da parte 

autora para pagar as custas processuais; b) Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

ARENÁPOLIS/MT, 8 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-64.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEYZON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000224-64.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GEYZON GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Defiro a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte requerida a fim de que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-54.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LORIANE PAULA DE SANTANA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010264-54.2015.8.11.0026 REQUERENTE: LORIANE PAULA DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro a concessão do 

benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte requerida a fim de que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Arenápolis-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MAICON SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010101-06.2017.8.11.0026 REQUERENTE: WELITON MAICON SOUZA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

remetam-se os autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as 

nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 08 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000023-72.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZABETH PAES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intime-se a parte autora a fim de que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000180-45.2017.8.11.0026 REQUERENTE: PAULO ROBERTO FERREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Intime-se a parte autora a fim de que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000008-06.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GERALDO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Intime-se a parte autora a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, certificado a 

tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-38.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000271-38.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte autora a fim 

de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 08 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

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)
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000253-17.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS CAMIL 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora a 

fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 08 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010206-51.2015.8.11.0026 REQUERENTE: JULIANE VIEIRA REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDAS Vistos. Intime-se a parte autora a fim de que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, certificado a 

tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os autos 

imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010270-27.2016.8.11.0026 REQUERENTE: DELMIR DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora a 

fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 08 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000028-60.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GENIVALDO HERNANDES 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que o comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira 

pessoa estranha a lide. Dessa forma, intime-se o(a/s) Promovente(s), 

através de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, apresentando 

comprovante de endereço atualizado em seu nome ou, comprove o vínculo 

jurídico ou pessoal com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015. Decorrido o prazo, sanada ou não a irregularidade, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000024-23.2018.8.11.0026 REQUERENTE: RENATO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Renato Ferreira da Silva, em face de Banco do Brasil S.A. Alega o 

Promovente, em síntese, que foi surpreendido com uma restrição de 

crédito, oriunda de um débito junto a requerida. Aduz que, embora esteja 

sendo cobrado, não celebrou os contratos citados na inicial com a 

requerida, requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão do seu 

nome dos serviços de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da 

promovida a indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 
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de tutela de evidência não estão presentes. No caso, os fatos narrados 

pela promovida e os documentos juntados aos autos não são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que a inclusão no 

cadastro de inadimplentes realizada pelo banco requerido é indevida, haja 

vista que não demonstra que realmente não houve a formalização de um 

contrato entre as partes, tomando como base apenas a alegação da parte 

autora de que nunca contratou. Assim, entendo necessária uma dilação 

probatória mais acurada dos fatos. Nesse sentido: É a jurisprudência 

nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS 

AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência 

independe da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do 

processo. O seu deferimento exige a presença de uma das hipóteses 

previstas no art. 311 do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de 

evidência somente pode ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do 

referido dispositivo legal. No caso concreto, não foram preenchidos os 

requisitos para o deferimento da tutela de evidência. (AI 121689/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) Dessa 

forma, considerando a ausência dos requisitos autorizadores ao 

deferimento da tutela da evidência, o seu indeferimento é medida de rigor. 

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. Defiro ao Promovente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Lado outro, com fundamento 

no art. 373, § 1º, CPC/2015, distribuo judicialmente o ônus da prova, de 

forma que incumbirá à Promovida demonstrar a legitimidade da cobrança, 

fato esse que é atribuição sua, conforme sedimentado na jurisprudência 

(súmula 359, STJ), podendo produzir tal prova com maior facilidade, 

portanto. Ademais, a produção de prova negativa pela Promovente 

revela-se judicial e materialmente impossível. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, 

conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências 

do seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 

da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra 

expedindo o necessário. Arenápolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000038-07.2018.8.11.0026 REQUERENTE: APARECIDA DE LOURDES 

GOMES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Aparecida Lourdes Gomes Ferreira, em face de Telefônica do Brasil 

S.A. Alega o Promovente, em síntese, que foi surpreendido com uma 

restrição de crédito, oriunda de um débito junto a requerida. Aduz que, 

embora esteja sendo cobrado, não celebrou os contratos citados na inicial 

com a requerida, requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão do 

seu nome dos serviços de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação 

da promovida a indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 

de tutela de evidência não estão presentes. No caso, os fatos narrados 

pela promovida e os documentos juntados aos autos não são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que a inclusão no 

cadastro de inadimplentes realizada pela requerida é indevida, haja vista 

que não demonstra que realmente não houve a formalização de um 

contrato entre as partes, tomando como base apenas a alegação da parte 

autora de que nunca contratou. Assim, entendo necessária uma dilação 

probatória mais acurada dos fatos. Nesse sentido: É a jurisprudência 

nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS 

AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência 

independe da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do 

processo. O seu deferimento exige a presença de uma das hipóteses 

previstas no art. 311 do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de 

evidência somente pode ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do 

referido dispositivo legal. No caso concreto, não foram preenchidos os 

requisitos para o deferimento da tutela de evidência. (AI 121689/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) Dessa 

forma, considerando a ausência dos requisitos autorizadores ao 

deferimento da tutela da evidência, o seu indeferimento é medida de rigor. 

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. Defiro ao Promovente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Lado outro, tratando-se 

claramente de relação de consumo, determino a inversão do ônus da 

prova em favor da Promovente, incumbindo à Promovida, portanto, o ônus 

probatório, arrimado no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o 

teor da presente ação, bem como para que compareça perante este 

Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação a ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, 

conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências 

do seu não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 
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da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra 

expedindo o necessário. Arenápolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-14.2018.8.11.0026
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000044-14.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LUZENIL PEREIRA LUCAS DE 

PAULA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se 

de Ação Reclamatória c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência, ajuizada por Luzenil Pereira de Paula - ME, em face do 

Estado de Mato Grosso. Alega a Promovente, em síntese, que foi 

surpreendida com uma certidão positiva de protesto, referente a duas 

Certidões de Dívida Ativa não pagas. Todavia alega que os débitos 

concernentes ao protesto já foram quitados, permanecendo seu nome 

protestado indevidamente. Requerendo em sede de tutela de urgência a 

exclusão do seu nome dos serviços de proteção ao crédito, bem como a 

retirada dos protestos e, no mérito, a condenação da promovida a 

indenizá-la pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com 

o enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em 

caráter antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais. Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 

163 - Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter 

antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são 

incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais (XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a 

entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade 

demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da 

fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada com base nas 

regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual 

comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Em um juízo de sumária cognição, entendo 

que o pleito da Promovente merece deferimento. No compulso dos autos e, 

sobretudo, dos documentos que os acompanha, é possível constatar 

certa verossimilhança nas alegações da Promovente, eis que a autora 

juntou comprovantes de pagamento da dívida tributária que originou as 

Certidões de Dívida Ativa protestadas (id nº 11609526), fazendo-se 

presente, portanto, a evidência da probabilidade de seu direito. Noutro 

particular, como se vê da certidão de negativação que acompanha a 

inicial, a Promovente conta tão somente com a restrição sub judice, 

encontrando-se em patente impossibilidade de realizar atos da vida civil 

que necessitam de seu nome sem qualquer mácula, restando, pois, solar o 

perigo de dano. Ressalte-se, por fim, a inexistência do perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipatório, nos termos do art. 300, § 3º, 

CPC/2.015, porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião do 

julgamento meritório, este provimento pode vir a ser revogado e a 

inscrição novamente inserida, não resultando em qualquer prejuízo a 

Promovida. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2.015, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim determinar que o 

requerido proceda com a retirada do nome da Promovente dos cadastros 

de proteção ao crédito, bem como para suspender os efeitos dos 

protestos, referentes às Certidões de Dívida Ativa nº 20157252 e 

20158425, até ulteriores deliberações. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto as consequências do seu não 

comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 

9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para 

tomar as providências pertinentes, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. 

Arenápolis/MT, 08 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000028-94.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELZILA FONTES FONSECA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Com fundamento no art. 38 da Lei nº 9.099/95, dispenso o 

relatório. Fundamento. Asseverando detidamente os autos, verifica-se que 

cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

agindo na tutela de interesse individual indisponível do menor Kauê Victor 

Fonseca, representado por sua avó Elzila Fontes Fonseca, em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Arenápolis/MT, alegando que a 

substituída necessita da disponibilização de suplemento alimentar, 

Pediasure (ABBOTT) ou Nutrem Jr (Nestlé). Tratando-se os autos de 

interesse de incapaz, este juízo se apresenta incompetente para 

processar e julgar o feito, nos termo delineados no art. 8º da Lei nº 

9.099/95, a dizer: Art. 8º 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. Assevero 

que o citado artigo também compreende os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, pois conforme dispõe o art. 27 da lei nº 12.153/09 
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“aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001”. Nesse sentido é o entendimento 

da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Imperioso é o 

reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar a ação, porquanto se trata de 

matéria atinente a direito de menor absolutamente incapaz (menor de 18 

anos), que pleiteia o fornecimento de medicamentos, ou seja, 

especialidade de matéria prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, consoante art. 54 e art. 208 da Lei nº 8.069/90 e art. 8º da 

Lei 9.099/95. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJRS - Agravo de 

Instrumento Nº 71006149538, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, 

Julgado em 14/07/2016). Nesse interim, a fim de resolver as controvérsias 

sobre o assunto a Egrégia Turma Recursal deste Tribunal editou o 

enunciado nº 02, que dispõe o seguinte: Enunciado 2 – O Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é competente para apreciação das controvérsias 

previstas no artigo 3º e 148 do ECA, independentemente da medida ter 

sido proposta pelo Ministério Público. Desta forma, considerando que a 

incompetência verificada neste autos junto ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública é de ordem absoluta, deve ser declarada de ofício, 

independente da arguição das partes. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/1995, JULGO EXTINTO o presente feito, 

diante da manifesta incompetência deste juízo. Sem custas e honorários 

advocatícios. Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publicada com a inserção 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis, 08 de fevereiro de 

2018. Marina Carlos França Juiz de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 988-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIEL DA SILVA SANTOS, Filiação: 

Maria de Lourdes dos Santos e Jose Adeildo Soares, data de nascimento: 

25/11/1988, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, 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 etc.RELATÓRIO Trata-se de ação penal pública 

incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de JOSIEL DA SILVA SANTOS, vulgo “Jo Ke”, qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I, III e 

IV (vítima Derly Guedes de Assis), e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 

14, II (vítima Jaíne Vitória Guedes dos Santos), na forma do art. 69, caput, 

todos do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos:“No dia 19 de 

junho do corrente ano de 2013, por volta das 18h45min, em via pública, 

consistente na Rua Guarantã, em frente ao posto de saúde, bairro Centro, 

comunidade de Conselvan, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o 

denunciado JOSIEL DA SILVA SANTOS, vulgo “Jo Ke”, agindo com animus 

necandi, movido pela torpeza, utilizando-se de meio cruel e 

impossibilitando a defesa da vítima, ofendeu a integridade física de sua 

companheira Derly Guedes de Assis, ao desferir-lhe vários golpes de 

arma branca, tipo faca, marca USA, tamanho aproximado de 30cm, com o 

cabo amarrado com uma borracha, melhor descrita às fls.17-IP, 

ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial Criminal nº 

01-01-0128-06/2013, de fls.70/74-IP, localizadas conforme Mapa 

Topográfico para Localização de Lesões de fls. 75/75-v-IP, lesões estas 

que foram suficientes para a morte da vítima, conforme Certidões de Óbito 

de fls.21-IP, e ainda, ofendeu a integridade física da vítima Jaíne Vitória 

Guedes dos Santos, ao ser atingida por 02 (dois) cortes de faca em seu 

antebraço esquerdo, conforme Laudo Pericial Criminal nº 

01-02-0129-06/2013, de fls. 65/68, localizadas conforme Mapa 

Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 69/69-v-IP, sendo 

socorrida por terceiros, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 

03-IP.Restou apurado no vertente caderno investigativo que o denunciado 

JOSIEL DA SILVA SANTOS e a vítima Derly Guedes de Assis conviviam 

maritalmente, e eram genitores da vítima Jaíne Vitória Guedes dos Santos, 

nascida no dia 15.04.2012, com 01 (um) ano de idade à época dos fatos 

(fls.22-IP).Consta dos autos que o denunciado JOSIEL DA SILVA SANTOS 

é dependente químico, motivo pelo qual exigia constantemente dinheiro de 

sua companheira para sustentar seu vício. Afere-se que tais atitudes do 

denunciado geravam acaloradas discussões entre o casal e já ensejava 

uma futura separação. Destaca-se dos autos que no dia 19 de junho do 

corrente ano de 2013, por volta das 18h00min, na residência do casal na 

comunidade de Conselvan, o denunciado JOSIEL DA SILVA SANTOS mais 

uma vez exigiu dinheiro de sua esposa, e mediante sua negativa, 

ameaçou-a de morte.Ressai do que consta no almanaque inquisitivo que, 

ao sentir-se ameaçada, a vítima Derly Guedes de Assis tomou nos braços 

sua filha e vítima Jaíne Vitória Guedes dos Santos e, acompanhada de 

seus outros 02 (dois) filhos Ricardo 04 (quatro) anos, e Jovana 06 (seis) 

anos (fls.23/24-IP), saiu de casa rumo ao Núcleo da Policia Militar local 

para noticiar a ameaça que havia sofrido.Extrai-se dos autos que, no 

momento em que a vítima dirigia-se ao batalhão da polícia militar, esta foi 

seguida pelo seu esposo e denunciado JOSIEL DA SILVA SANTOS, 

oportunidade em que, ao alcançar a vítima e as 03 (três) crianças, o 

homicida, movido pela torpeza, qual seja, a vingança, e utilizando-se de 

meio cruel, mais de 7 (sete) facadas, além de impossibilitar a defesa da 

vítima, que foi pega de surpresa e estava com seus filhos no colo, 

ofendeu a integridade física de sua companheira Derly Guedes de Assis, 

ao desferir-lhe vários e repetidos golpes de arma branca, tipo faca, 

ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial Criminal nº 

01-01-0128-06/2013, de fls. 70/74-IP, que foram suficientes para sua 

morte, e ainda, ofendeu a integridade física da vítima Jaíne Vitória Guedes 

dos Santos, sua filha, que estava no colo da vítima Derly Guedes da Silva, 

lhe desferindo 02 (dois) cortes de faca em seu antebraço esquerdo, 

conforme Laudo Pericial Criminal nº 01-02-0129-06/2013, de fls. 65/68, 

sendo socorrida por terceiros, enquanto o denunciado evadiu-se do local, 

empreendendo fuga.”Foi instaurado inquérito policial mediante Portaria. 

Durante a fase investigatória foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas, em sentido amplo, em seguida foi procedido ao interrogatório 

do acusado, sendo decretada sua prisão preventiva. Foram, ainda, 

elaborados Boletim de Ocorrência; Termo de reconhecimento de 

instrumento de crime; Guia de translado; Certidão de óbito; Relatório 

Policial; Representação por prisão preventiva e busca domiciliar; Termo de 

apresentação espontânea; Laudo Pericial de lesões Corporais da vítima 

Jaíne Vitória Guedes dos Santos e Laudo de Necropsia da vítima Derly 

Guedes de Assis.A denúncia foi recebida às fls.115/115-v, no dia 12 de 

julho de 2013. Na mesma decisão, revogou-se a prisão preventiva de 

Josimar da Silva Santos, pois havia sido preso indevidamente, confundido 

com o seu irmão e acusado Josiel.Citado (fl.123-v), o acusado apresentou 

resposta à acusação por meio de defensor dativo. Alegou provar a 

inocência em fase de alegações finais. Em fase de instrução, foram 

inquiridas três testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do 

réu (fls.150/153; 200/203; e 271/273). Novo pedido da defesa (constituída 

–fl.196) pela revogação da prisão preventiva do denunciado, o qual foi 

deferido, sendo aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão 

(fl.200/200-v).O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 

247/256, requerendo a pronúncia do réu nos termos da 

denúncia.Considerando que o réu deixou de cumprir as medidas 

cautelares impostas para substituição da prisão (fl.280), o “parquet” 

pugnou pela revogação do benefício e decretação da prisão preventiva do 

mesmo, o que foi acolhido pelo magistrado (fls.285/285-v). Às fls.312/314, 

o acusado constituiu novo advogado, promovendo a apresentação de 

memoriais finais e pedindo a revogação da prisão preventiva.Prisão 

preventiva mantida (fls.318/319).Em últimas razões (fls. 305/311), a 

defesa pugnou pelo afastamento dasqualificadoras do art. 121, I, III e IV, 
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bem como o reconhecimento do parágrafo primeiro do art. 121 (violenta 

emoção), ambos do Código Penal, no que se refere à vítima Derly. Quanto 

à vítima Jaíne, pugnou pelo reconhecimento da modalidade culposa. 

Organizados os autos, vieram-me conclusos para decisão.É o relatório. 

Passo a decidir. FUNDAMENTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP – VÍTIMA DERLY).Trata-se de 

ação penal de competência do Tribunal do Júri em que o Ministério Público 

denunciou Josiel da Silva Santos como incurso nas sanções do artigo 121, 

§ 2º, incisos I, III e IV, e art.121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, todos 

do Código Penal.De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da 

Constituição Federal, a competência para o processamento dos crimes 

dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. O julgamento pelo Tribunal do 

Júri pressupõe prévia pronúncia do acusado pelo juízo singular. A decisão 

de pronúncia, por sua vez, exige a presença de dois requisitos, nos 

termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. São eles: a) certeza 

da existência de um crime doloso contra a vida; b) indícios suficientes de 

autoria desse crime.No caso dos autos, analisando os fatos descritos na 

denúncia em face da prova até então produzida, é possível concluir que a 

materialidade do delito de homicídio restou consubstanciada no boletim de 

ocorrência (fls. 11/12); Termo de reconhecimento de instrumento do crime 

(fls.25/25-v); Certidão de Óbito (fl. 29); nas fotos juntadas às fls. 35/46 e 

no Laudo de Necropsia de fls. 78/83-v.Do laudo de exame de necropsia, 

verifica-se que houve morte causada por choque hemorrágico, produzida 

por instrumento pérfuro cortante (arma branca), bem como que a ação foi 

perpetrada por meio cruel, em “decorrência do número de ferimentos e 

pela incapacidade de defesa da vítima, uma vez que a mesma estava com 

uma criança de 1 ano de idade, nos braços, filha do casal e que a criança 

também foi atingida no antebraço esquerdo” (fl.82).A materialidade, 

portanto, é certa.Há, de outro lado, indícios suficientes de autoria do crime 

na pessoa do réu, suficiente para embasar decisão de pronúncia.É o que 

se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos. Em seu interrogatório, o 

réu Josiel da Silva Santos assumiu a prática delitiva descrita na denúncia. 

Afirmou que no dia dos fatos o interrogando e sua esposa (Derly) haviam 

discutido, momento em que esta saiu de casa e foi até a casa da sua irmã, 

tendo o declarante ido até a firma que trabalhava para receber um dinheiro 

para comprar uma geladeira nova; que estava tomando velho barreiro em 

sua casa e tinha fumado uma “pedra, que falam de crack”, sendo que a 

vítima chegou lá pelas 17 horas, muito nervosa, tendo o mesmo 

perguntado o que havia acontecido e a mesma respondido que era para 

deixar ela quieta, tendo esta saído novamente. Que estava andando 

armado, com uma faca na cintura, pois tinha pessoas rondando a sua 

casa. Que saiu de casa e foi dar uma volta na rua, sendo que avistou a 

vítima aos beijos e abraçada com um indivíduo, tendo ficado nervoso e 

partido para cima, não sabendo ao certo o que aconteceu, se a Derly se 

jogou na frente para defender o amante ou se as facadas já pegaram nela 

de inicio, só vendo quando a Derly estava no chão e sua filha Jaíne 

chorando e sangrando ao chão também, momento em que saiu correndo. 

Disse que após o ocorrido pegou uma moto e foi até a casa de sua mãe, 

lhe contou o que havia acontecido e voltou para cidade e se entregou a 

polícia. Que os fatos ocorreram próximo ao posto de saúde. Que a vítima 

não usava drogas, apenas bebia de vez em quando. Disse que nunca 

havia ameaçado ou agredido a mesma, não sabendo ao certo, se mesmo 

com a criança ao colo esta conseguia abraçar e beijar outro homem. Que 

nega ter ameaçado a vítima antes do ocorrido, não sabendo que ela 

estava indo até o posto policial para denunciá-lo. Que viu sua filha caída 

no chão, momento em voltou em si e saiu correndo. Nega ter ameaçado a 

Lidinha, sua cunhada, de morte. Que nega ter ameaçado o Elizelton, seu 

irmão, de morte.Diz não se lembrar de onde a faca ficou no momento do 

crime. Que não sabe o porquê a neném foi atingida, não sabendo se a 

criança estava no colo ou no chão. Que estava com a garrafa de pinga na 

mão quando viu a Derly com o amante, sendo que após isso ficou cego e 

não sabe o que houve mais.A testemunha Elizelton Santos declarou que é 

irmão do acusado Josiel. Que o que sabe sobre os fatos é que na época o 

acusado estava se drogando muito, sendo que de inicio o relacionamento 

dos envolvidos era bom, até o Josiel começar a usar drogas. Que o 

acusado já havia ameaçado a vítima, pois brigavam muito. Que acredita 

que Josimar estava incentivando seu irmão Josiel a cometer o crime. Que 

ficou sabendo que o acusado já havia colocado uma faca no pescoço da 

vítima para matá-la. Que pouco tempo antes do ocorrido havia brigado com 

seu irmão, porque este tinha vendido a moto para comprar drogas, tendo o 

declarante ido dar conselhos para este, que não os aceitou. Disse que a 

situação piorou quando o seu outro irmão Josimar foi morar com Josiel, 

tendo os dois começado a usar drogas constantemente.Lúcio Nogueira 

Neponoceno, policial militar, relata que estava de serviço no dia dos fatos, 

e que chegou ao quartel uma menina, de aproximadamente 05 (cinco) 

anos de idade, desesperada, dizendo que o pai dela estava correndo 

atrás da mãe para matar. Momento em que falou para ela ficar dentro do 

quartel, que ele iria averiguar a situação. Quando saiu do quartel e andou 

uns 5 metros, encontrou um menino gritando, “meu pai matou minha mãe”, 

tendo ele o cuidado de primeiro abrigar as crianças e após isso saiu em 

direção ao ocorrido. Relatou que ao chegar ao local da ocorrência, avistou 

a vítima caída ao chão, já sem vida, com uma criança de colo nos braços, 

que também estava ferida, tendo socorrido a criança, e retornado após 

para tomar as medidas pertinentes quanto ao homicídio. Disse que a 

infante Jaíne estava com um corte no braço e que há dias os policiais já 

vinham atendendo ocorrências com a família. Relatou que durante o ínterim 

de 30 (trinta) dias, o acusado vendeu tudo dentro de casa para fumar 

droga e que a vítima relatava não aguentar mais, querendo ir embora, mas 

este não deixava; Que a vítima não portava nenhum armamento no 

momento do crime, sendo que o acusado sempre andava com o seu irmão, 

e este o incentivava a trocar as coisas de casa por drogas. Por fim, disse 

que apenas as crianças presenciaram o crime.Josimar dos Santos Silva, 

informante, declarou que não estava junto com seu irmão no momento do 

homicídio, relatando que estava na rua na hora dos fatos, e que quando 

chegou em casa, pois moravam juntos, não o encontrou. Disse que são 

dependentes químicos, e que quando o Josiel chegou na residência 

relatou o acontecido esaiu desesperado, correndo. Disse que o casal 

discutia frequentemente, mas tudo dentro do normal.Portanto, da prova 

coligida verifico a presença de indícios suficientes de autoria em relação 

ao denunciado, quanto ao crime de homicídio doloso qualificado descrito 

na denúncia. DA TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, 

incisos I, III e IV c/c art.14, II – vítima Jaíne).No caso dos autos, analisando 

os fatos descritos na denúncia em face da prova até então produzida, é 

possível concluir que a materialidade do delito de homicídio qualificado 

tentado restou consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/12); 

Termo de reconhecimento de instrumento de crime (fl.25); Laudo de exame 

de Lesões Corporais (fls.73/77-v) e depoimentos prestados pelas 

testemunhas. A materialidade, portanto, é certa.Há, de outro lado, indícios 

suficientes de autoria do crime, na pessoa do réu, suficientes para 

embasar decisão de pronúncia.É o que se extrai das declarações e dos 

depoimentos testemunhais colhidos.Ricardo Medeiros de Assis, filho da 

vítima Derly, relatou em seu depoimento extrajudicial que “saiu de casa 

para ir na Polícia Militar com a sua mãe e seus 2 irmãos menores JAÍNE (1 

ano de idade) e JOVANA (6 anos de idade) pedir para os policiais 

prenderem Josiel; que ao chegar perto do posto da polícia militar seu PAI 

de nome JOSIELapareceu com uma faca bem grande e pediu para a sua 

mãe DERLY voltar para casa; que JOSIEL deu várias facadas no pescoço 

de sua mãe e cortou o pescoço dela; que sua mãe estava com o bebe de 

nome VITÓRIA de 1 ano de idade no colo; que o bebe chorou quando caiu 

no chão e também levou uma facada no braço (que muito sangue da sua 

mãe e também do bebe) (...) que após as facadas JOSIEL saiu correndo 

deixando sua mãe DERLY morta no chão e a criança chorando com um 

grande corte no braço e o bebe estava sangrando muito (...)”.Jovana 

Guedes de Assis, filha da vítima Derly, prestou declarações semelhantes 

ao do irmão Ricardo, corroborando a versão apresentada pelo membro 

ministerial.Portanto, da prova coligida verifica-se a presença de indícios 

suficientes de autoria em relação ao denunciado, quanto ao crime de 

homicídio qualificado tentado, não restando cabalmente comprovado o 

crime na forma culposa.Note-se que nesta fase processual vige o 

princípio do in dubio pro societate, o que, dentro do contexto fático 

levantado, remete a competência para análise de tal tese ao Conselho de 

Sentença.No caso, a Defesa do réu busca o afastamento das 

qualificadoras, bem como o reconhecimento da diminuição prevista no § 

1º, do art.121 (violenta emoção) do Código Penal, quanto à vítima Derly.Já 

com relação à vítima Jaíne, requer o reconhecimento da modalidade 

culposa.Como se pode observar, diante do conjunto probatório reunido 

nos autos, principalmente da certidão de fl. 29, não há dúvidas que o fato 

ocorreu e que a vítima Derly veio a óbito em virtude de agressões sofridas 

no dia dos fatos. Bem como, é imperativo considerar que diante das 

agressões desferidas, a vítima Jaíne, com um ano de idade, a qual, em 

tese, estava nos braços de sua mãe, também se feriu, tendo levado duas 

facadas em seu antebraço.Por outro lado, também se pode notar que não 

há em todo caderno processual qualquer prova que demonstre alguma 

causa de isenção de pena ou exclusão do crime e muito menos que os 
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fatos aqui discutidos não constituam infração penal. Por fim, veja-se que 

também não existe prova cabal que afaste indubitavelmente a autoria 

delitiva do denunciado.As provas colhidas apontam para indícios de 

autoria em relação a este. Note-se que a decisão de pronúncia é mero 

juízo de admissibilidade de acusação, bastando à demonstração da 

existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo certo que 

nesta fase processual impera o princípio in dúbio pro societate.Neste 

contexto, tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser 

dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural nos 

crimes dolosos contra a vida.Para esta fase de pronúncia, quando o juiz 

apenas se atém à admissibilidade da acusação, verificando a prova de 

materialidade e indícios de autoria (artigo 413, CPP), a dúvida se resolve 

em favor da sociedade, autorizando que o réu seja encaminhado a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da causa.Neste sentido, 

recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. 

RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA 

INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. [...] I - A pronúncia é decisão 

interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à 

apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de 

admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do 

crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da 

materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o 

brocardo in dubio pro societate [...] (STJ - AgRg no AREsp: 405488 SC 

2013/0328926-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/05/2014).No caso, eventuais dúvidas quanto à intenção do acusado em 

relação à vítima Jaíne, bem como no que diz respeito a ter ele agido sob o 

domínio de violenta emoção, deverão ser resolvidas pelo Tribunal do Júri. 

Assim, no presente momento processual não cabe adentrar à análise 

pormenorizada das provas, uma vez que tal exame encontra-se inserido 

na matéria meritória, que deve ser dirimida e julgada pelo Conselho de 

Sentença. Neste diapasão, ante as provas produzidas até o momento, é 

prudente que seja o caso submetido à apreciação do Tribunal do Júri, 

conforme art. 413, caput, do CPP, considerando ainda que em sede de 

pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate e a fim de não subtrair o 

juízo natural do Tribunal do Júri.DAS QUALIFICADORASVislumbra-se, por 

fim, a presença, em tese, das circunstâncias qualificadoras no 

cometimento do crime em relação à vítima Derly, por motivo torpe 

(vingança), bem como a utilização de meio cruel (mais de sete facadas) e 

que impossibilitou a defesa da ofendida (pois foi pega de surpresa e 

estava com seus filhos no colo).Por outro lado, no que tange à vítima 

Jaíne, entendo que merece ser afastada a qualificadora no motivo torpe, 

uma vez que o órgão ministerial não logrou êxito em demonstrar a sua 

ocorrência. As demais qualificadoras, entretanto, devem ser levadas à 

apreciação do júri, quais sejam, utilização de meio cruel (duas facadas) e 

que impossibilitou a defesa da ofendida (pois a vítima contava com apenas 

um ano na data dos fatos). Tais circunstâncias, para o fim da pronúncia, 

vale considerar, restaram demonstradas pelos relatos das testemunhas e 

informantes, tanto em sede judicial, quanto inquisitorial. Cabe, portanto, ao 

júri popular decidir sobre sua incidência, pois, em sede de pronúncia, a 

exclusão de circunstância qualificadora é excepcionalíssima, somente 

admissível quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos 

autos. (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3).Prisão preventiva 

(artigo 413, § 3º, CPP).Mantenho o decreto de prisão preventiva do réu, 

cuja decisão para sua manutenção foi proferida nestes autos às fls. 

318/319, em 04 de agosto de 2017.Com efeito, inalteradas permaneceram 

as circunstâncias motivadoras da cautelar, fundamentada na garantia da 

ordem pública e para conveniência da instrução. Deve-se sopesar que ao 

réu já haviam sido aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. 

Entretanto, este deixou de cumpri-las. Desta forma, mantenho o decreto de 

prisão preventiva do acusado, como medida necessária à garantia da 

ordem pública e para conveniência da instrução criminal.DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para, com 

fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu JOSIEL DA SILVA 

SANTOS, vulgo “Jo Ke”, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do 

Júri como incurso nos crimes previstos nos artigos 121, § 2.º, incisos I, III 

e IV (vítima Derly) e art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II (vítima 

Jaine).Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, arbitro honorários 

advocatícios ao defensor nomeado para atuar na defesa do acusado, Dr. 

Astilho Demétrio Urbieta em 04 (quatro) URH’s, que deverão ser custeados 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão para cobrança a 

requerimento do interessado.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Certificado o trânsito em julgado, voltem conclusos para a 

fase do art. 422, do Código de Processo Penal.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 07 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 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:

 Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência.Quanto 

ao pleito de inversão do ônus probatório, o mesmo será analisado no 

momento adequado.Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, 

nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de 

CEJUSC na Comarca. Por outro lado, será assegurada a possibilidade de 

realização de audiência de composição caso se mostre viável sua 

realização após defesa e réplica. Assim, constata-se que não há qualquer 

prejuízo na flexibilização aqui operada. Portanto, não há que se falar em 

nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a medida de flexibilização é 

temporária e somente será mantida enquanto ausente estrutura apta à 

realização do procedimento completo trazido com a nova Lei.Cite-se a 

parte requerida para que:a) No prazo legal ofereça defesa, sob pena de 

revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;Apresentada contestação no 

prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze 

dias (artigos 350 e 351 do CPC).Na sequência, intimem-se as partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.Após, conclusos para 

saneamento.Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57483 Nr: 934-80.2015.811.0088

 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: HERMESON PONTES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANE DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, REQUERENDO 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 15(QUINZE)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59745 Nr: 445-09.2016.811.0088

 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): TEREZA CRISTINA CRUZ LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUCIANO 

FERNANDES - OAB:12.849/A

 Intimação da parte embargada para responder no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 61993 Nr: 1852-50.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Spanhol Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 431-54.2018.811.0088

 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: PABLO RICARDO KUPLE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PABLO RICARDO KUPLE CARDOSO requer a expedição de alvará para 

realização de evento festivo denominado “Carna Folia”, que realizar-se-á 

nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018, nas dependências do Balneário 

Oásis, Aripuanã/MT.

O Ministério Público manifestou-se à ref. 8, favoravelmente ao pedido.

 À ref. 11, foi determinada a intimação do requerente para providenciar a 

juntada de documentos.

O requerente se manifestou à ref. 14.

Pois bem.

 Da análise do pedido, verifico que a parte requerente não atendeu a 

contento a determinação deste juízo, eis que não trouxe o documento 

comprobatório de liberação pelo Corpo de Bombeiros para realização do 

evento festivo.

Verifico ainda, que não consta dos autos documentos que comprovem 

que este tenha solicitado, ou ao menos tentado solicitar, o alvará de 

segurança junto ao órgão competente.

 De mais a mais, é certo que os eventos envolvendo adolescentes 

necessitam de uma fiscalização rigorosa, para que não haja nenhuma 

intranquilidade, de ordem social e moral, principalmente quando a 

aglomeração de pessoas se mostra patente, como é o caso, sendo 

indispensável a comprovação da segurança do local, a fim de se garantir 

aos presentes um ambiente saudável e livre de qualquer adversidade.

 Assim, ante a ausência do alvará de segurança contra incêndio e pânico 

expedido pelo corpo de bombeiros, julgo improcedente o pedido formulado 

pelo requerente na inicial e, via de consequência, INDEFIRO o pedido para 

expedição de alvará para a realização de aludido evento.

 Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se ao Conselho Tutelar e a Polícia Militar para que tomem 

conhecimento do indeferimento.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 P. R. I.C.

Sirva-se a presente como mandado/ofício.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65499 Nr: 775-69.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FRANÇA NOGUEIRA, TIAGO 

FRANÇA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER os réus RODRIGO FRANÇA NOGUEIRA e TIAGO 

FRANÇA NOGUEIRA da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo 

único, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Sem custas.Procedam-se às comunicações de praxe e ao 

contido na CNGC. Oportunamente, arquive-se.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72658 Nr: 5928-83.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS, IFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de IVANILDA FERREIRA 

SAMPAIO SILVA e REGINALDO ALVES DA SILVA. E em consequência, 

julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, IVANILDA FERREIRA SAMPAIO.Sem custas e 

honorários, eis que defiro a gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58030 Nr: 1238-79.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 25.496,94 (vinte 

e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro 

centavos) correspondente às certidões de honorários por atuação como 

defensor dativo nos processos números: 1052-90.2014.811.0088, 

1492-57.2012.811.0088, 527-11.2014.811.0088, 682-14.2014.811.0088, 

1206-79.2012.811.0088, 21-94. 1998.811.0088, 579-41.2013.811.0088 e 

1131-06.2013.811.0088.INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

as Certidões originais no Cartório, as quais deverão ser remetidas para 

cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, 

deixo de condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no 

Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro 

no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao 

pagamento das custas. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 946-65.2013.811.0088

 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): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Intimo o representate legal da parte requerida, para que tome ciência 
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acerca da decisão de fls. 378.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 1258-29.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIVALDO SILVA DOS SANTOS, 

Filiação: Maria Jose da Silva dos Santos e Placides Silva dos Santos, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, acompanhado de seu 

Defensor, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória 

que se realizará no dia 12/06/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial retro (fl.326) e 

designo audiência admonitória para o dia 12 de junho de 2018, às 

14h00min.Intime-se o recuperando, pela via editalícia, eis que encontra-se 

em local incerto e não sabido, devendo constar neste que o mesmo 

deverá comparecer acompanhado de advogado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diligências necessárias.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deverá(ão) o(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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 08 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73612 Nr: 594-34.2018.811.0088

 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): ADAIR BALDISSERA E CIA LTDA ME, NELI 

TERRES BALDISERRA, ADAIR BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento da citação deferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73622 Nr: 600-41.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, JGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por sua advogada, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60959 Nr: 1064-36.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 14.607,60 

(quatorze mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos) 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

da t ivo  nos  processos  números :  491-37 .2012.811.0088 , 

780-67.2012.811.0088, 1193-80.2012.811.0088, 1741-08.2012.811.0088, 

1385-76.2013.811.0088 e 391-77.2015.811.0088.INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61225 Nr: 1238-45.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 24.206,88 (vinte 

e quatro mil duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) 

correspondente às certidões de honorários por atuação como defensor 

dat ivo nos processos números:  1388-94.2014.811.0088 , 

1062-03.2015.811.0088, 1510-44.2013.811.0088, 686-17.2015.811.0088, 

1273-44.2012.811.0088 e 800-58.2012.811.0088.INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1628-78.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 8.800,50 (oito mil 

e oitocentos reais e cinquenta centavos) correspondente às certidões de 

honorários por atuação como defensor dativo nos processos números: 

755-88.2011.811.0088, 1093-33.2009.811.0088, 586-04.2011.811.0088, 

945-22.2009.811.0088 e 85-21.2009.811.0088.INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as Certidões originais no Cartório, as quais 

deverão ser remetidas para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 
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(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32271 Nr: 796-94.2007.811.0088

 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: NADABIS DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que há informações de que a parte 

executada veio a óbito (fls. 24).

Sendo assim, antes de analisar o pedido de fls. 62/63, intime-se o 

exequente, por seu advogado, a emendar a inicial, no prazo de quinze 

dias, para que atualize o polo passivo da presente execução, sob as 

penas da lei.

 Intimem-se.

 Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2367-15.2017.811.0100

 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: JVD, kVdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise do mesmo, para 

que seja reduzido o valor dos alimentos em favor da Requerida para 

53,76% do salário mínimo vigente. 1 – DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 12 de março de 2018, às 14h00min (CPC, 334).2. CITE-SE e 

INTIME-SE a requerida a comparecer à audiência designada, advertindo-o 

que em caso de desinteresse na realização do ato deverá se manifestar, 

nos termos do art. 334, § 5º do CPC.Em não havendo manifestação, sua 

inércia será interpretada como aceitação tácita.Consigne-se que o prazo 

para contestação fluirá a partir da data do protocolo do pedido de 

cancelamento de audiência ou da efetiva realização da audiência (CPC, 

335, I e II). INTIME-SE o requerente na pessoa de sua advogada.Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o adequado e servindo a cópia deste 

despacho como mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69031 Nr: 92-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614, Welinton José Serpa Gil - 

OAB:4812/MT

 Vistos etc. [...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS, aplico-lhe, [...], as seguintes medidas 

cautelares: a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser 

encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) 

COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na 

Secretaria do Juízo onde estiver residindo, para informar e justificar suas 

atividades, devendo fazer prova nos autos de exercício de atividade lícita 

no prazo de 90 (noventa) dias; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde 

estiver residindo, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do 

Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER 

CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos 

entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância 

(prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos 

ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no período 

noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por motivo 

previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver 

residindo e f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente 

ilícito.Advirto o pronunciado que as medidas cautelares ora aplicadas 

poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão [...].Intime-se a 

defesa, via publicação na imprensa e o pronunciado, por oficial de justiça, 

o qual deverá cientificar ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS do teor 

desta decisão e colher seu eventual aceite, acerca às condições ora 

impostas.Ciência ao Ministério Público.Por fim, expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Aripuanã-MT, eis que depreco ao Juízo da referida 

Comarca o ato de fiscalizar as medidas cautelares diversas da prisão ora 

impostas ao beneficiário, acaso esse as aceite.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado /ca r ta /ca r ta  p reca tó r ia /o f í c io /no t i f i cação / te rmo  de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo o pronunciado não 

estiver preso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 2071-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CristianaVasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

decisão de ref: 18.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-10.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010041-10.2014.8.11.0100 REQUERENTE: SUPERMERCADO F & F LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOEL FRANCISCO DE SOUZA Vistos etc. Tendo em vista 

a certidão constante id. 8980824, Intime-se a parte requerente por meio de 

sua advogada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, o que 
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deverá ser certificado. Às Providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-65.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010156-65.2013.8.11.0100 REQUERENTE: ADRIANO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, bem como, dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco), 

o que deverá ser certificado. Às Providências. Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39406 Nr: 1327-65.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES MORAIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA GABRIELLY MOREIRA 

NASCIMENTO, ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, ANTONIO 

MARQUES PEREIRA, MARCIA DA COSTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 910-83.2015.811.0110

 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: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

 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:

 Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35123 Nr: 655-28.2015.811.0110

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES NOGUEIRA, AMADEUS VIEIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido de nova citação do requerido.

Expeça-se o necessário para que seja promovida nova tentativa de 

citação do requerido, José Alves Nogueira, atentando-se o oficial de 

justiça para o disposto no art. 252 e seguintes do CPC.

Ademais, verifica-se que a liminar de busca e apreensão do veículo foi 

deferida (fls. 25/26), no entanto o bem ainda não foi localizado.

A autora informa que o requerido Amadeus Vieira está a ocultar a 

motocicleta em sua residência e vem a ameaçando, bem como a sua 

família para permanecer na posse (fls. 62/63).

Por isso, requer a autora a expedição de carta precatória à Comarca de 

Nova Xavantina/MT, a fim de que a liminar seja cumprida.

Diante dos argumentos trazidos pela parte autora, aliado ao registro de 

ocorrência juntado à folha 56, DEFIRO o requerimento de folhas 62/63.

 Posto isso, expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Xavantiva/MT, 

a fim de que seja efetivado o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do veículo objeto da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38826 Nr: 1012-37.2017.811.0110

 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: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38828 Nr: 1014-07.2017.811.0110

 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: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38831 Nr: 1016-74.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA PE’EIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14460 Nr: 716-98.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARCY MIRANDA

 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, NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para no prazo de 10 dias, informar dados bancários 

para liberação dos valores informados à fl. 268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 26757 Nr: 481-58.2011.811.0110

 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: ZELIA MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, necessária a realização de nova perícia, respondendo-se aos 

quesitos formulados pelas partes. Dessa forma, primeiramente, intime-se a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias , apresentar 

quesitos complementares. Após, intime-se novamente o perito (fls. 83) 

para que complemente o laudo pericial apresentado às folhas 94/95, 

observando os quesitos eventualmente apresentados pela parte autora e 

os quesitos apresentados pelo Requerido às fls. 133-v/134. Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) 

necessário(s) se efetuará(ão). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo. Com a apresentação do laudo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem. O pagamento 

dos honorários periciais deverá atender ao disposto às folha 83/83-v. 

Após, voltem-me para deliberar. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 700-03.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

O Ministério Público, às fls. 152, manifestou pela designação de audiência 

de justificação, em razão de PAULO FERREIRA RIBEIRO não ter cumprido 

corretamente as condições impostas em audiência de suspensão 

condicional do processo (fls. 120/120-v).

Assim, tendo em vista o suposto descumprimento da pena, DEFIRO pleito 

do Ministério Público à fl. 152, e designo audiência de justificação para o 

dia 12 de MARÇO DE 2018, às 13h00min.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa para comparecimento na 

solenidade designada.

Advirta o acusado que em caso de comparecimento sem advogado será 

nomeado um dativo.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se o acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31079 Nr: 842-07.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINAIR FERREIRA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

O Ministério Público, à fl. 71, manifestou pela designação de audiência de 

justificação, em razão de ODINAIR FERREIRA DE PAIVA não ter cumprido 

corretamente as condições impostas em audiência de justificação (fls. 

62/63).

Assim, tendo em vista o suposto descumprimento da pena, DEFIRO o pleito 

do Ministério Público à fl. 71, e designo audiência de justificação para o dia 

12 de MARÇO DE 2018, às 13h15min.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa para comparecimento na 

solenidade designada.

Advirta o recuperando que em caso de comparecimento sem advogado 

será nomeado um dativo.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se o recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 837-14.2015.811.0110

 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: MARIA DA GLÓRIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36824 Nr: 542-40.2016.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA, IPAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para manifestar nos autos, em 10 dias, conforme 

parecer ministerial de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40112 Nr: 1579-68.2017.811.0110

 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 ORDENIZY ALVES DE SOUZA

 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:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41147 Nr: 98-36.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo 

Ministério Público de Mato Grosso em face do Município de 

Campinápolis/MT.

Cite-se a Fazenda Pública Municipal para, no prazo de 90 (noventa) dias, 

satisfazer a obrigação descrita no título executivo, sob pena de aplicação 

da multa diária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), por ora, limitada a 50 (cinquenta) dias; nos termos do art. 815 e 

seguintes do Código de Processo Civil.
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Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23627 Nr: 1186-61.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB, PF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420SP, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:/ MT 18603/B, GUSTAVO AMANTO PISSINI - OAB:13842-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 219 exarado pelo exequente, o qual pugnou pela 

penhora, registro da penhora e avaliação do bem denominado “FAZENDA 

MONTANHOSA”, no Município de Santo Antônio do Leste/MT.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Santo Antônio do 

Leste/MT, para que proceda com a penhora, registro da penhora e 

avaliação da referida fazenda (descrição do imóvel rural às fls. 189).

Aportado aos autos a avaliação supra, sem nova conclusão, intimem-se 

as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação acerca da hasta pública requerida às fls. 

220, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23664 Nr: 1220-36.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS IRMÃOS CARLOS COSTA LTDA, 

EDUARDO CARLOS DE FARIAS, FERNANDO CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos etc.

Decisão->Determinação.

I - Com base no art. 883, do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros: Cirlei Freitas Balbino da Silva Leiloeira Publica Oficial matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22 e Joabe Balbino da Silva Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e Luiz Balbino da Silva 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, os quais deverão 

observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC.

II - Estabeleço como preço mínimo do Lote n. 17 o valor de R$ 

21.000,00(vinte e mil reais), o equivalente a 60% do valor avaliado do bem 

(fls. 115/120). Igualmente, em relação ao Lote n. 18 estabeleço o valor de 

R$ 9.000,00(nove mil reais) o equivalente a 60% do valor avaliado do bem 

(fls. 115/120).

III - Consigno que os valores referidos deverão ser pagos em até 8 (oito) 

parcelas (art. 885, do CPC).

IV - Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 

as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso.

V – Intimem-se os leiloeiros para designar data da hasta pública.

VI – Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32866 Nr: 545-63.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA 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:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Expeçam-se as requisições de pequeno valor, de acordo com o cálculo 

homologado (fl.79), visto que a sentença já transitou em julgado (fl.83).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34924 Nr: 525-38.2015.811.0110

 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: JANETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILZA HELENA GUEDES SILVA - 

OAB:242095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos etc.

Decisão->Suspensão do Processo

Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

905357, a qual ordenou a suspensão de todos os processos pendentes, 

referentes ao tema: direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do 

respectivo ano; cabível a suspensão dos feitos.

Assim, determino a suspensão do presente feito até prolação de nova 

decisão pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, inciso IV, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 132-79.2016.811.0110

 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: DIRCEU VIEIRA DOS REIS

 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:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 6-92.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS, SSADS, WABDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->determinação

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por SELUANNY 

STEPHANY ALVES DE PAULA e WILMAR ALVES BARROSO DA SILVA 

NETO, representados por sua genitora a Sra. LUCINÉIA MOREIRA DA 

SILVA em face de SELISMAR ALVES BARROSO.

Conforme certidão de folha 56, verifica-se que foram esgotados todos os 

meios possíveis de se obter o endereço do requerido, pugnando os 

autores para que sejam oficiados os órgãos conveniados a fim de se 

obter o novo endereço do autor.

Instado a se manifestar, o d. Presentante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido, bem como em caso de localizar endereço diverso 

dos autos, seja desde já citado (fls. 59).
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 Neste diapasão, defiro o pugnado pelos demandantes, determinando que 

a pesquisa de endereço do requerido seja realizada por meio do SISTEMA 

INFOJUD.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o requerente para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 8-62.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, SSADS, WABDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por SELUANNY 

STEPHANY ALVES DE PAULA e WILMAR ALVES BARROSO DA SILVA 

NETO, representados por sua genitora a Sra. LUCINÉIA MOREIRA DA 

SILVA em face de SELISMAR ALVES BARROSO.

Conforme certidão de fls. 58-v, bem como petição de fls. 60, verifica-se 

que foram esgotados todos os meios possíveis de se obter o endereço do 

requerido, pugnando os autores para que sejam oficiados os órgãos 

conveniados a fim de se obter o novo endereço do autor.

Instado a se manifestar, o d. Presentante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido, bem como em caso de localização de endereço 

diverso dos autos, seja desde já citado (fls. 61).

 Neste diapasão, defiro o pugnado pelos demandantes, determinando que 

a pesquisa de endereço do requerido seja realizada por meio do SISTEMA 

INFOJUD.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o requerente para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38559 Nr: 822-74.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 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:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Intimar as partes da expedição de Carta Precatória à Comarca de Nova 

Xavantina-MT, com o intuito de inquirir as testemunhas Mauro dos Reis 

Cardoso da Silva e Elisdácio Ribeiro de Oliveira, em audiência a ser 

designada por aquele respeitável Juízo.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 1449-78.2017.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, imediatamente, da decisão da Terceira Câmara 

Criminal/TJMT, a qual revogou as medidas protetivas deferidas por este 

Juízo (fls. 61/74).

Com a intimação, nada requerendo as partes, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40539 Nr: 1716-50.2017.811.0110

 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: MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40722 Nr: 1817-87.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...) No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas processuais 

(fls. 09) , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, 

art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, 

que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do 

CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e 

considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, bem como 

no item ‘g’ das fls. 08, a ora requerente peticionou no sentido de possuir 

interesse na audiência e conciliação, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 21 de MARÇO de 2018, às 13h00min(MT), ocasião em que 

oportunamente se tentará uma conciliação amigável, referente aos 

pedidos de fls. 06/07. O requerido deverá ser citado acerca do teor da 

inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; 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. (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 61-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. - Da 

gratuidade da justiça - (...) No caso, a parte autora apresenta alegações 

de insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, o que se 

comprova em (fls. 69) , dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao 

contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de 

conciliação ou mediação - Considerando a nova sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, o qual prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, designo audiência de conciliação para o dia 

28 de MARÇO de 2018, às 15h30min. Cite-se o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 c/c 183 do CPC). Intime-se a 

requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Ressalto a devida observância ao art. 183 do CPC. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor para comparecer à 

oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

 

 PORTARIA Nº 05/2018/DF

A Doutora Thatiana dos Santos , Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Portaria n. 682/2016-PRES, subscrita pelo 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Paulo da Cunha.

CONSIDERANDO que o servidor Oscar Trindade, matrícula 12190, 

(Técnico Judiciário) PTJ, designado Gestor Administrativo 3, estará 

afastado 10 (dez) dias de suas funções por motivo férias, no período de 

14/02/2018 a 23/02/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Rafael Ribeiro, matrícula n. 32646, Analista Judiciário 

(cargo efetivo) Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Administrativo 3, no período de 14/02/2018 a 23/02/2018, correspondente 

a 10 (dez) dias de férias do servidor Oscar Trindade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cláudia, 08 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS JUÍZA DE DIREITO

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96835 Nr: 1695-04.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOKOLOVSKI, Vilson José 

Sokolovski, CLARI SOKOLOVSKI, IRACEMA REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.1. (...) Assim, presumindo-se a boa-fé das partes, REJEITO a 

exceção de pré executividade apresentada. 2. O exequente pleiteou pela 

penhora da soja produzida na safra de 2017/2018 no imóvel rural 

denominado Fazenda Lagoa Azul – Lote VII até o montante que satisfaça a 

execução, uma vez que os executados mesmo citados não quitaram o 

débito (fls. 117/120). (...) . Nos moldes do art. 829, §2º, ACEITO o bem 

imóvel denominado Fazenda Colet, com área de 2.220,1242 ha, situada no 

bairro Mayka, Município de União do Sul-MT, com descrição e limitações 

georreferenciada na matricula nº 2813 do Registro de Imóveis da Comarca 

de Cláudia-MT, indicado pelo executado. Assim, nos termos do artigo 838, 

do Código de Processo Civil, formalize por termo a penhora do bem 

indicado, intimando-se o executado, bem como sua esposa, se casado 

for, constituindo-se depositário do bem.3. Após, cumpra o exequente 

conforme determina o artigo 837, do mesmo codex.4. Cumpridas referidas 

determinações, expeça-se mandado de avaliação e intimem-se as partes 

para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias.5. Em 

seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos atos de 

expropriação do bem.6. Intimem-se, devendo ainda o autor informar o atual 

endereço do co-executado Vilson, no prazo de 05 (cinco) dias.7. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, 

ALEX DA VEIGA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, MILTON TORLAI, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ADRIEL TALAU, ROBERTO 

KELLER, ROZENEI DELLANI, VILSON LUNKES, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos 1124-38.2014 (Id. 84054) Ação Penal Denunciados: ADRIEL TALAU 

e outros. Vistos. 1. Às fls. 3.252, a defesa do réu Alcides pugnou pela 

revogação do sigilo da ação, uma vez que não se faz mais necessário, 

bem como ante a dificuldade de acesso aos atos decisórios. Defiro o 

pedido, vez que não há mais necessidade de manter o processo em 

segredo de justiça. Anotações necessárias. 2. Analisando-se o conteúdo 

da defesa escrita apresentada pelos réus MARCOS FERREIRA DA SILVA 

e ALCIDOR VENZO, verificam-se alegações de mérito, tornando-se, desse 

modo, imprescindível a instrução processual. (...) 3. Desse modo, 

inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos acusados 

(art. 397, CPP), pauto audiência de instrução e julgamento, em que será 

realizada a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus (art. 400, 

CPP). (...0) O dia 09 de abril de 2018, às 13:30 horas para oitiva das 

testemunhas dos réus Aguimar Quintino (fl. 1.928-Vº – volume X), Adriel 

Talau (fl. 1.941/1.942 – volume X), Milton Torlai (fl. 2.833 – volume XV), 

Maurício Bortolleti (fl. 2.864-Vº – volume XV) e Roberto Keller (fl. 1.937 – 

volume X). (20). O dia 10 de abril de 2018, às 08:30 horas para oitiva das 

testemunhas dos réus Diego Rafael Giacoppini (fl. 2.940 – volume XV), 

Emerson Alves Saraiva (fl. 2.977 – volume XV), Rozenei Dellani (fl. 2.636 – 

volume XIV), Evandro de Oliveira (fl. 2.589-V – volume XIII) e Vilson 

Lunkes (fl. 3.078 – volume XVI) (21). Para interrogatório dos acusados, 

designo o dia 13 de abril de 2018, às 08:30 horas. 3.1 Desde já, defiro o 

pedido de exclusão da testemunha Édimo Perondi do rol de testemunhas 

do réu Vilson Lunkes, na forma como pleiteado pela defesa à fl. 3.078 

(volume XVI). 3.2 Intime-se a defesa do réu Diego Rafael Giacoppini para 

se manifestar acerca das fls. 3.201/3.204 (volume XVII), eis que 
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aparentemente a testemunha Sonize não reside no endereço informado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 4. (...) Cláudia, 8 de 

fevereiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53812 Nr: 395-17.2011.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDO, ADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS, ACMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CARLA MANARDO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 02628335140, Rg: 1832343-0, Filiação: Acedino de Oliveira e Aurea 

Manardo de Oliveira, data de nascimento: 15/08/1980, brasileiro(a), natural 

de Cláudia-MT, solteiro(a), do lar. 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: “SENTENÇA Vistos. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do 

acordo firmado entre as partes, com o pedido de extinção do feito. As 

cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual não 

verifico empecilho à sua homologação. Neste instante, cumpre registrar: 

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo constante no evento anterior, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e por conseguinte, declaro EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, III, do CPC. Expeça-se 

termo de GUARDA DEFINITIVA em favor dos autores. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Em razão de sua atuação como defensor do 

Requerido, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos 

honorários advocatícios no valor mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de 

R$ 749,91 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) 

da Tabela de Honorários da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. MAICON 

SEGANFREDO. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 

da CGJ. Publique-se. Registre-se. Saem os presentes intimados. 

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, Rosana Ap. Berto 

Cavalcante da Silva, digitei.

Cláudia, 12 de dezembro de 2016

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92440 Nr: 1990-75.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FILOMENA ANTONIAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92934 Nr: 2264-39.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92955 Nr: 2275-68.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LUNA MATTIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 2253-10.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA BIANCHIN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92914 Nr: 2254-92.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MERCEDES TITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92940 Nr: 2270-46.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO LAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92953 Nr: 2273-98.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 2274-83.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95259 Nr: 910-42.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, AGRACIDIR 

DOMINGOS TOMAZZI, EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO, FRANCIELI VILLELA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca da petição da parte executada retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98070 Nr: 2319-53.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, EZEQUIEL 

ANTONIO ZUCCO, RENATO LUIZ RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca da petição da parte executada retro.

 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 n. 257-06.2018 (Id. 100744)Ação de produção antecipada de prova 

pericial com pedido de liminar Vistos.1. Recebo a inicial. 2. (...). Assim 

presentes os requisitos necessários, DEFIRO, desde já, a produção 

antecipada de prova, razão porque nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro 

Pedroso Brum, inscrito no CREA sob o nº 2200176058, para proceder ao 

exame requerido na Fazenda Angela, localizada na BR 163, KM 880, 

Cláudia/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se o Perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local 

para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 474 do 

CPC. Os assistentes poderão apresentar seus respectivos pareceres no 

prazo comum de 20 (vinte) dias da intimação das partes da apresentação 

do laudo (art. 477, §1º, do CPC).4. Sem prejuízo da diligência anterior, 

CITE-SE a requerida para acompanhar o procedimento, devendo ser 

cientificada que poderá requerer a produção de qualquer prova no mesmo 

procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se sua 

produção conjunta acarrete demora excessiva (art. 382, § §1º e 3º).5. 

Defiro o pedido para inclusão no polo ativo do Sr. Rafael Lodi. Ao 

distribuidor para as anotações necessárias. 6. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80344 Nr: 667-74.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMIR LUIS TROMBETTA, CARLOS ANTÔNIO 

TROMBETTA, FELIX LUCASKI, JUDITE VELOSO LUCASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT 

8.838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, Valdeson Pereira da Silva - OAB:15846/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirir testemunhas à Comarca de Sinop/MT, via malote 

digital, devendo os advogados das partes acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91981 Nr: 1714-44.2016.811.0101

 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: FAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 Autos nº 1714-44.2016 (Id. 91981) Reconhecimento e dissolução de 

união estável Vistos. 1. (...) 2. Fixo os seguintes pontos controvertidos, 

quanto à matéria fática, inclusive da reconvenção: a) existência de bens e 

dívidas adquiridos na constância da união estável; b) binômio 

necessidade/possibilidade para a concessão de alimentos à filha do casal; 

c) a regulamentação de visita à menor.3. Defiro a produção de prova 

documental e oral, ressaltando que a prova documental consiste na 

entrega de qualquer documento que possa elucidar o fato controvertido 

pelas partes. 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de abril de 2018, às 14:30 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes, bem como das testemunhas 

oportunamente arroladas, desde que o rol seja apresentado até 15 

(quinze) dias antes da audiência de instrução (art. 357, § 4º), ainda que 

seja informado que a testemunha comparecerá independente de intimação, 

devendo as partes observarem os requisitos contidos nos artigos 357, V, 

§§ 6º e 7º e 450 do Novo Código de Processo Civil. (...) 6. Acerca do 

pedido de regularização de visitas, passo à análise. (...) . Neste contexto, 

determino que o Autor/genitor visite a filha aos domingos, devendo pegá-la 

às 08:00 horas e entrega-la até as 18:00 horas, na residência da genitora, 

ainda que haja débito alimentar. Faculto às partes entabularem outro dia e 

horário para as visitas. As partes ficam cientificadas que em havendo 

descumprimento da presente medida, outras medidas judiciais serão 

determinadas, levando-se em conta o interesse da menor. 7. Intimem-se e 

ciência ao Ministério Público. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 07 de 

fevereiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95999 Nr: 1270-74.2017.811.0101

 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: JOSE ANTONIO ROQUE, Ovidio Brum, FELBER E CIA 

LTDA - ME, Titan revendedor de derivados de petróleo Ltda EPP, Auto 

Elétrica Capitão Ltda - EPP, Alves Neto e Costa Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTENGE CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E 

COMÉRCIO EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 95999)Ação Monitória c/c Pedido de Tutela de Urgência 

de Natureza Cautelar - ArrestoRequerentes: FELBER E CIA LTDA-ME e 

outros.Requerido: CONSTENGE CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EIRELE-MEVistos.1. Acolho a emenda à inicial.2. (...) .Assim sendo, e 

considerando a documentação apresentada pela parte requerente, 

DEFIRO a tutela cautelar de urgência pretendida, nos termos do art. 300, 

§2º c/c artigo 305, caput, ambos do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar o arresto de uma retroescavadeira localizada no km 30 da MT 

423, sentido União do Sul e uma máquina motoniveladora (patrola) que se 

encontra na Avenida Zenóbio da Costa s/n (antiga garagem da empresa 

requerida) cabendo à parte autora as despesas de remoção, depósito e 

conservação dos bens arrestados. 3. Fica a parte autora nomeada, 

solidariamente, como fiel depositária dos bens a serem arrestados, sob as 

penas da lei.4. EXPEÇA-SE mandado de arresto e depósito.5. Cumprido o 

arresto, cite-se a parte requerida, nos termos do art. 306 do NCPC, para 

contestar em 05 (cinco) dias, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente 

caso não seja contestada (art. 307, NCPC).Atente-se o requerente para o 

disposto no art. 308 do NCPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 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:

 Autos Virtuais (ID. 100630) Ação de reparação de danos c/c obrigação 

de fazer com tutela antecipada Vistos. 1. Recolhida a primeira parcela das 

custas, recebo a inicial. 2. (...) Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA pleiteada, determinando o bloqueio de 16.817 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$ 218.621,00 (duzentos e 

dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais), depositados no armazém na 

Requerida e que sejam de sua propriedade. 3. PAUTE-SE audiência de 

conciliação com a Sra. Conciliadora. 4. INTIME-SE a parte requerente para 

comparecimento. (... )

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82013 Nr: 1200-96.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DE SOUZA LOBO, EDINALDO 

TAVARES RIBEIRO, JOSÉ ROBERTO VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 (...) Assim, CONHEÇO os embargos de declaração, posto que 

tempestivos, e no mérito, os ACOLHO, nos termos da fundamentação 

acima exarada.2. Diante disso, REVOGO os itens “3 a 6” da decisão de fls. 

244/247 e, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de março de 2018, às 13:30 horas, a fim de se realizar o 

interrogatório dos acusados José Roberto Vieira Neves e Edinaldo 

Tavares Ribeiro.3. Para tanto, deverá a defesa informar os atuais 

endereços dos acusados, no prazo de 05 (cinco) dias.4. Intime-se-os 

pessoalmente bem como seu advogado constituído, via DJE.5. P.R.I. e 

ciência ao Ministério Público.6. Diligências necessárias.Cláudia, 08 de 

fevereiro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83964 Nr: 1062-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BORGES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos.

1. Intime-se a defesa, via DJE, para informar o atual endereço do acusado, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Em sendo informado o endereço, intime-se.

2. Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, intime-se o acusado por 

edital, observando-se o artigo 392 do CPP.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 1462-07.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Sangi, Gilmar Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Xodo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98873 Nr: 2738-73.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Perondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82679 Nr: 3811-68.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 
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OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, diante das razões expendidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a prova da incorrência em 

mora da parte adversa, DEFIRO a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 

10.931/2004 e Lei n. 13.043, de 2014, publicado no DOU de 14.11.2014, 

devendo ser nomeado depositário indicado pela parte requerente, sob sua 

responsabilidade e mediante termo e compromisso e, executada/cumprida 

a medida liminar,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81525 Nr: 3046-97.2017.811.0105

 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: Gabriel Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação de ref. 

11.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 7-05.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Emmanuel Pipino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito da certidão 

de fls. 136.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71982 Nr: 753-91.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMDA, JPMA, AMA, VEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado à Ref. 50 solicitando a devolução da carta 

precatória, uma vez que a parte requerida já foi citada para compor a 

relação processual e intimada acerca do teor da decisão de Ref. 04.

REITERO decisão de Ref. 54, atentando-se a Secretaria quanto a 

expedição da carta precatória para a finalidade correta, isto é, para a 

oitiva do requerido e de suas eventuais testemunhas pelo Juízo 

Deprecado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72297 Nr: 896-80.2016.811.0105

 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: Mirandinho Soleto, MÔNICA RODRIGUES POLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CORDEIRO PAREIRA PUTZEL, ÉDINA 

FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando informação de fls. 65, 66 e 85, as empresas de telefonia ora 

solicitadas já prestaram informações acerca dos requeridos, restando 

infrutíferas as buscas, motivo pelo qual indefiro o pedido retro.

Todavia, em busca feita por este juízo pelo site Infojud, fora encontrado o 

endereço da requerida, oportunidade em que determino a intimação da 

parte autora para que se manifeste sobre fls. 103/104.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72311 Nr: 906-27.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, GVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, 

b, do CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo 

legal, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 68855 Nr: 1405-45.2015.811.0105

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR, MADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADORAO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Defiro o pedido do MP.

Intimem-se as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72431 Nr: 959-08.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFS, CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que dê 

cumprimento à determinação de ref. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão do acusado 

PAULO STURARO, vulgo “Paulinho”.DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste sobre certidão de fls. 440 (a mãe da 

testemunha Gustavo informou que este se mudou para o Estado da 

Bahia).Por derradeiro, considerando a informação obtida junto à 11ª 

COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR, situada em 

COLNIZA-MT, o Sargento MÁRCIO DOS SANTOS SILVA é o comandante 

do NÚCLEO DA PM do distrito do GUARIBA, razão por que DESIGNO o dia 

22 de Fevereiro de 2018, às 18h30, para a sua inquirição.INTIMEM-SE para 

o ato solene o réu – o qual se encontra preso na Cadeia Pública de Colniza 

-, seu defensor e Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79972 Nr: 2263-08.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL, ALS, RLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento parcial do pedido, fixando 

a prestação alimentícia em 30% do salário mínimo vigente, a qual deverá 

ser paga até o dia 10 de cada mês, razão por que, EXTINGO o processo 

com resolução do mérito, com espeque no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.Descabe condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios de sucumbência.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74924 Nr: 2401-09.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSS, ACSA, JVSA, TASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado para que se manifeste acerca da petição de ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82665 Nr: 3803-91.2017.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esvandir Antônio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Presidente da Câmara Municipal de 

Colniza/MT, M. D. Presidente da Comissão Processante n. 001/2017 da 

Câmara Municipal de Colniza/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA SILVA VIANA - 

OAB:6227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo então Alcaide 

Municipal, ESVANDIR ANTONIO MENDES, com o fito de suspender os 

trabalhos de Comissão Processante da Câmara Municipal de Colniza-MT.

Em apertada síntese, o impetrante objetivava suspender os trabalhos da 

Comissão Processante, sob o argumento que o Dec.-Lei n. 201/67 fora 

descumprido.

Impende frisar que os trabalhos da Comissão Processante poderiam 

culminar na cassação do mandato do Alcaide municipal, ora impetrante.

É fato notório que no dia 16 de dezembro de 2017 o impetrante foi vítima 

de homicídio.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como cediço, com o evento morte há a extinção dos direitos políticos, o 

que acarreta também no final do mandato para cargo eletivo.

Nesta senda, sem maiores delongas, o presente ‘writ’ perdeu o seu objeto, 

eis que o que seu escopo era manter o impetrante no cargo para o qual foi 

eleito, sendo de rigor o reconhecimento, ‘ex officio’, da ausência 

superveniente de interesse processual.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, EXTINGO o 

presente mandado de segurança, SEM RESOLVER o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

(art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual).

Transitando em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68558 Nr: 1245-20.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Bernadino Rodrigues, Josuel 

Barbosa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - 

OAB:11706/MT

 Nos termos da determinação judicial, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar os advogados dos denunciados para a apresentação de alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 2614-15.2016.811.0105

 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: Maisa Colombo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S . A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos.

 INTIME-SE a empresa requerida para que cumpra integralmente a decisão 

de Ref. 07, sob pena de multa.

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.
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 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-18.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE BESSA E SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 04/04/2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-53.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

RSO CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 04/04/2018, 

às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-68.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 04/04/2018, 

às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-18.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFEEIRA UNIÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DESIGNO para o dia 22/03/2018, às 14h00, 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMEM-SE as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo - art. 9º c/c art. 

51, inciso I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE -, bem como ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz - Lei n. 9.099/95, art. 20. Eventuais testemunhas, até o 

máximo de 03 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim foi requerido 

na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 22 

de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-18.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFEEIRA UNIÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Diante das peculiaridades do caso e necessidade de 

esclarecimentos outros, DESIGNO para o dia 22/03/2018, às 14h00, 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMEM-SE as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo - art. 9º c/c art. 

51, inciso I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE -, bem como ao(s) requerido(s) de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz - Lei n. 9.099/95, art. 20. Eventuais testemunhas, até o 

máximo de 03 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim foi requerido 

na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 22 

de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68606 Nr: 606-83.2016.811.0099

 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: PEDRO ALVES PIRES, MARIZA REGINA DAROS NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DA PAIXÃO, SEVERINA DA 

SILVA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT, JUAREZ DO NASCIMENTO - OAB:29455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE o ingresso da interveniente MARIZA. No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a interveniente e a requerente, para 

ciência da presente decisão;2.CITAR as requeridas (e seus cônjuges), 

para oferecer resposta (inclusive contestar), atentando-se aos efeitos do 

art. 344, do CPC;3.CITAR, pessoalmente (art. 246, §3º, do CPC), os 

confinantes indicados na Inicial e eventuais emendas, atentando-se aos 

endereços apresentados;4.CITAR, por Edital (prazo de 20 dias), os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259 do 

CPC);5.INTIMAR os representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual 

e Federal, para que manifestem interesse na causa, com cópia dos 

documentos que instruem a Inicial e eventuais emendas. PRAZO de 15 

dias para se manfiestar, a contar da juntada do documento comprovando 

a intimação;6.Após, INTIMAR o Ministério Público para, querendo, 

manifestar interesse no processo;7.Cumpridos todos os atos, certificar e 

conclusos.Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA considerando a celeridade processual 

pretendida. Cotriguaçu/MT, 05 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78871 Nr: 334-21.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 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 recolha a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010057-35.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELLE BELIZARIO PONTES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL ARIPUANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de INTIMAR da sentença abaixo transcrita: Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei n° 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente há que se destacar que o requerido é revel, posto 

que mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar contestação ao 

feito. Desta forma, decreto-lhe a revelia nos termos da lei, e, consoante o 

que me faculta o artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta 

por JUCIELLE BELIZARIO PONTES GIMENES em desfavor do BANCO DO 

BRASIL, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

sofridos no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente do 

bloqueio de conta aberta para o sustento da requerida residente na 

Bolívia. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial por JUCIELLE BELIZARIO PONTES GIMENES em desfavor do 

BANCO DO BRASIL, para CONDENAR o requerido a pagar à reclamante a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão, acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

contarem da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, o devedor terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 475-J, caput 

do CPC e Enunciado nº 105 do FONAJE. Poderá o devedor depositar em 

Juízo o valor devido, no referido prazo, a fim de evitar a incidência de 

multa, consoante Enunciado nº 106 FONAJE. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se. 18 de 

Agosto de 2015. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito ,

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36681 Nr: 1562-71.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gedalva Alves de Oliveira, Luiz Carlos 

Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1562-71.2014.811.0034

Código nº 36681

Vistos etc.

Considerando o bloqueio de valores pelo sistema BacenJud (ref: 63) e que 

os executados, devidamente intimados, não opuseram embargos (ref: 71 e 

73), intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 1963-65.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ TRANSPORTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTES 

ANCHIETA LTDA, Mapfre Seguros Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Ricardo Ebert - 

OAB:24472, Igor Eduardo Damaren - OAB:22.538, Luiz Guilherme 

Damaren - OAB:30175, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angêla Fabiana Beutler - 

OAB:23790, Paulo André Golimann - OAB:16.166

 Processo nº: 1963-65.2017.811.0034 (Código: 49398)

DESPACHO

VISTO, etc.

Tendo em vista que no dia 12.02.2018 foi determinado ponto facultativo 

através da portaria 678/2017-PRES, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 07.03.2018 às 13h30 (MT).

Consigno que a audiência designada será realizada pela conciliadora 

judicial desta comarca.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34780 Nr: 696-63.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINA BEATRIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161, Natália de Andrade Castelo Branco Diniz- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Processo nº 696-63.2014.811.0034

Código nº 34780

Vistos etc.

Sobre a necessidade de intimação das partes do retorno dos autos da 

instância recursal, já pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ART. 475-J DO CPC. 

MULTA. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO.

 1. A sanção prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil não incide 

de forma automática. É necessário, para tanto, além do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, a instauração de fase executiva ? 

"cumprimento de sentença" ? e o não cumprimento voluntário da obrigação 

no período de tempo adequado.

 2. Na hipótese em que o trânsito em julgado ocorrer em instância recursal, 

o retorno dos autos à origem deve ser comunicado às partes para, então, 

o credor requerer o cumprimento do julgado.

 3. Agravo regimental desprovido?. (STJ - AgRg no Ag 1217526 / SP ? 
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Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) - j. 07.10.2010) 

negritei.

Diante do exposto, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos da 

Egrégia Turma Recursal.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37597 Nr: 379-31.2015.811.0034

 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: EDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONES GONÇALVES LEONIDAS, natural 

de Acorizal-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:  Processo nº  379-31 .2015.811.0034 (Cód igo 

37597)VISTO,Trata-se de ação de alimentos ajuizada por B. V. da S. G. L., 

representada pela genitora EDIANE DA SILVA GANDES, em face de 

DIONES GONÇALVES LEONIDAS, todos devidamente qualificados nos 

autos.Narra a inicial que os genitores da autora tiveram um relacionamento 

amoroso, do qual adveio o nascimento da própria, todavia, após o 

rompimento do casal, o requerido negou-se a contribuir para a 

subsistência da menor.Recebida a ação fora determinada a citação do 

réu. Citado, o requerido compareceu à audiência conciliatória, todavia, 

esta restou infrutífera, uma vez que as partes não se acordaram.Adiante, 

certificou-se o decurso do prazo para apresentação de contestação, 

motivo porque fora decretada a revelia do requerido e, por conseguinte, 

designada audiência de instrução e julgamento.Porém, o requerido não 

fora encontrado para ser intimado da audiência instrutória, sendo que nos 

atos subsequentes, houve confusão processual, determinando a nova 

citação do mesmo.Não obstante, o feito fora chamado à ordem, 

cancelando-se a audiência retro designada e, determinando a colheita da 

manifestação ministerial quanto ao julgamento antecipado da lide.Instado a 

se manifestar, o parquet postulou pela procedência da ação.Os autos 

vieram-me conclusos.É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, do cotejo dos autos, vislumbra-se que o requerido, citado 

pessoalmente, não ofereceu resposta, deixando transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para a consecução de tal mister, por tal razão, fora decretados os 

efeitos da revelia em ocasião oportuna (ref.: 52).Como regra geral, em 

função da dicção da redação do art. 344 do novo Código de Processo 

Civil, em tendo o requerido descurado em cumprir com o ônus processual 

que lhe competia — caracterizado, na espécie, pelo oferecimento de 

resposta em tempo hábil — os fatos articulados, e tão-somente os fatos, 

pelo autor, na peça inicial, reputam-se verdadeiros, e, por isso, sobre eles 

recai a pecha de incontroversos.Contudo, em se tratando de ação que 

versa acerca de direitos tidos por indisponíveis, essa indisponibilidade do 

direito sobre o qual versa a lide, afasta toda e qualquer presunção jurídica 

existente de que ao autor é desnecessário realizar a prova dos fatos 

sobre a qual constitui a base do direito alegado na peça inicial em caso de 

ausência de resposta do requerido (NCPC, art. 345, inc. II).Não há, 

inclusive, exigência de formulação de impugnação específica dos fatos 

alegados pelo autor (NCPC, art. 341, inc. I).Não obstante, reconhecida a 

paternidade atribuída ao requerido, conforme se depreende da certidão de 

nascimento anexadas à inicial, cabe a ele arcar com as responsabilidades 

pertinentes, porquanto não é outro o disposto no artigo 229, da 

Constituição da República de 1988, in verbis:“Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores tem 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”.No mesmo sentido, o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil 

dispõe que são deveres de ambos os cônjuges o “sustento, guarda e 

educação dos filhos”.A propósito, da exegese do mencionado dispositivo, 

tem-se que a obrigação de sustentar os filhos é de ambos os pais, os 

quais devem prover as suas necessidades básicas. Ainda, esse encargo 

há de ser proporcional aos rendimentos de cada um, nos termos do §1º do 

art. 1.694, do Código Civil: “Os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.”Infere-se dos autos que a representante legal da menor, sem 

emprego fixo não tem fonte de renda para sozinha suportar a manutenção 

de sua filha, ora autora. Por outro lado, as necessidades da requerente, 

enquanto menor de idade, são presumidas, uma vez que está em plena 

fase de formação física, moral e psicológica.No que tange ao quantum da 

prestação de alimentos, sabe-se que deverá ser fixado de forma a 

satisfazer as necessidades essenciais do beneficiário, englobando não 

só a alimentação, mas também, habitação, vestuário, assistência médica, 

educação e lazer.Não menos cediço, que a prestação alimentícia devida 

pelos pais deve ser mais rigorosa do que aquela decorrente de qualquer 

outro tipo de parentesco, na forma do art. 1.694 do NCC, ou daquela 

proveniente de indenização por ato ilícito, essa estabelecida pelo art. 948, 

II, do mesmo diploma. E isso porque a obrigação alimentícia imposta aos 

pais decorre mesmo do direito natural, pois que instintiva a noção de que a 

eles cabe a criação da prole. Pela importância, consigna-se a opinião de 

ARNALDO RIZZARDO:“O dever de prestar alimentos integra o dever de 

assistência que incumbe aos pais. Enquanto relativamente aos demais 

parentes o Código Civil atribui a simples obrigação, no tocante aos filhos 

incapazes dispõe mais profundamente. E justamente para o melhor 

desempenho dessa importante função é que vem instituído o poder 

familiar.Não se pode limitar seu dever a prestar alimentos, ou a sustentar 

os filhos. Incube-lhe dar todo o amparo, envolvendo a esfera material, 

corporal, espiritual, moral afetiva e profissional, numa constante presença 

em suas vidas, de acompanhamento e orientação, de modo a 

encaminhá-los a saberem e terem condições de enfrentar a vida 

sozinhos.” (in Direito de Família, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 

753)Sintetizando a matéria, pode-se retratar representando que o quantum 

a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com a 

tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade e, dela, não pode se 

dissociar. Diante dessa perspectiva, desfrutando o alimentante de ganhos 

salariais incertos e que não restaram perfeitamente delineados, considero 

que melhor se adapta a estas premissas a fixação de percentual que deve 

incidir sobre o salário-mínimo nacional, como forma de assegurar a 

implementação do nexo de proporcionalidade preambularmente almejado, 

independentemente de oscilações salariais que o requerido eventualmente 

possa no futuro padecer. Assim, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente demonstrada a necessidade da alimentanda 

em auferir alimentos, entendendo que os alimentos devam ser fixados no 

patamar equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente, R$ 283,74 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), à mingua da existência de elementos de convicção tendentes a 

evidenciar a exata dimensão da capacidade econômica que o requerido 

desfruta e, máxime em função das necessidades da alimentanda que não 

dispõe de recursos e meios para promover, na sua plenitude, a sua 

própria subsistência e carece de tratamento e recursos.É de se ressaltar 

que, se porventura, o requerido se sentir impossibilitado de pagar este 

valor, pode requerer a revisão oportuno tempore.Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente, R$ 

283,74 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 

centavos).DEIXO de determinar o desconto em folha de pagamento, 

porquanto a autora não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse a relação empregatícia do requerido. Sem custas e sem 

honorários, ante a gratuidade de justiça.P.R.I.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 10 de fevereiro 

de 2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 07 de fevereiro de 2018

Erick Leite Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43678 Nr: 1509-22.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 “Vistos etc. I – Expeça-se. II - Vislumbra-se que neste ato fora procedido 

o interrogatório do denunciado. Considerando o requerimento ministerial 

EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Rondonópolis para 

inquirição da testemunha arrolada; Depreende-se que fora designada data 

de audiência para inquirição da vítima para o dia 05.03.2018, assim, 

aguarde-se a realização da audiência. III – Com seu retorno, não havendo 

requerimento de diligência pelas partes, desde já dou por encerrada a 

instrução processual. IV – Após, abra-se vistas dos autos ao parquet e à 

defesa, consecutivamente, pra que no prazo de 05 (dias) apresentem 

seus memoriais escritos, de acordo com o art. 403, §3º do CPP. Em 

seguida, façam-me os autos conclusos para prolação de sentença. V- 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 652-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. I – Vislumbra-se que neste ato fora procedida a oitiva da 

testemunha e o interrogatório do denunciado. Não houve requerimento de 

diligencia pelas partes, razão pela qual ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. II – Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público e à 

defesa, consecutivamente, pra que no prazo de 05 (dias) apresentem 

seus memoriais escritos, de acordo com o art. 403, §3º do CPP. Após, 

façam-me os autos conclusos para prolação de sentença. V- Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.”

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Redesigno a presente audiência para 07/02/2018, às 14h00min, saem os 

presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 No caso em comento, pretende a autora a concessão de tutela de 

evidencia, para suspender a realização dos descontos indevidos no 

benefício da autora.

 O artigo 311, inciso IV, do CPC, dispõe que a tutela de evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo 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.

Assim, verificando que a continuação dos descontos aumenta o prejuízo 

sofrido pela autora, CONCEDO A LIMINAR para determinar a suspensão 

dos descontos no valor de R$34,00 (trinta e quatro reais) junto ao 

benefício do INSS da autora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta 

data, sob pena de multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada 

novo desconto.

No mais, diante da ausência de acordo, vistas à parte requerida para 

apresentar contestação.

 Apresentada contestação ou em caso de não apresentação, o que 

deverá ser certificado, vistas à parte autora para impugnação.

 Intimados os presentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 546-94.2017.811.0093

 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: AUTO PEÇAS RIO NORTE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO AMAZONIA CONSTRUÇÕES 

ELETRICAS LTDA, DILMAR DAL BOSCO, ELISABETE GERALDINI DAL 

BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista ao aditamento da inicial mantenha-se em gabinete para 

análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79764 Nr: 1047-48.2017.811.0093

 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: APARECIDO SABEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 1047-48.2017.811.0093

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SABEDRA

Parte Ré: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Data e horário: quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018, 15:00 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Juliano Hermont Hermes da Silva

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, constatou-se a ausência das partes, 

estando a ausência da parte autora devidamente justificada já que não 

houve tempo hábil para analise de sua petição, sendo que o pedido seria 

logicamente deferido.

DELIBERAÇÕES

Vistos,

Tendo em vista o novo endereço fornecido nos autos (fls.60), 

redesigna-se audiência de conciliação conforme pauta da Sr. Conciliadora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 830-10.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA LARA, VALDEVINO DOS SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acerca da petição retro, DEFIRO a restrição on line a ser realizada em 

desfavor dos executados, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, 

procedo a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PENHORA sobre os veículos localizados, 

conforme endereço do extrato do Renajud em anexo, inicialmente nesta 

Comarca e, caso não localizados expeça-se Carta Precatória para os 

endereços indicados.

Com o cumprimento, conclusos para lançamento do seu registro no 

Sistema Renajud.

Em caso de não localização dos referidos veículos, conclusos para 

análise do pedido de quebra de sigilo fiscal dos executads.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 856-08.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVENZI E CIA LTDA - ME, EVANDRO 

PROVENZI, Amélia Provenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acerca da petição retro, 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 dos extratos anexos.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA sobre o veículo localizado conforme 

endereço do extrato do Renajud em anexo, bem como endereço dos 

autos.

Com a efetivação da penhora, conclusos para lançamento do seu registro 

no Sistema Renajud.

Em caso de não localização do referido veículo, conclusos para análise do 

pedido de acesso ao Sistema Infojud.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 32364 Nr: 313-54.2004.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN & MACHADO LTDA EPP, WILSON 

SISSAI TELES, ALBEM TEODORO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO, em face de TOSIN & 

MACHADO LTDA Epp e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

 Despacho inicial em 05/06/2003 (fls. 08v).

Declinação de competência à este Juízo (12/11/2004 – fls. 17).

Após inúmeras diligências, não foram encontrados bens em nome da parte 

exequente, razão pela qual este Juízo deferiu o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, incluindo no polo passivo os 

sócios gerentes (fls. 96/97v), os quais até o presente momento não foram 

citados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação foi 

proposta no ano de 2003, sendo que até a presente data não houve 

sequer a citação dos sócios executados, nem procedida à penhora 

frutífera de bens em nome dos devedores.

 Assim, tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, sem, 

contudo, lograr êxito na solução do feito, atenta a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição 

intercorrente consolidou-se sobre o crédito pretendido.

 Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar 

a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da 

fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo 

gera insegurança jurídica.

 Assim, tenho que as diligências que foram requeridas pelo autor, não teve 

qualquer utilidade para o processo, não tendo o condão de evitar o 

transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição 

intercorrente medida que se impõe.

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE 

NÃO AFETAM A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES: 

EDCL NO AGRG NO ARESP. 594.062/RS; AGRG NO AG. 1.372.530/RS; E 

AGRG NO ARESP. 383.507/GO. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA 

NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Requerimentos de 

diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o 

fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos 

contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do 

feito. 2. Prestigiando o efeito estabilizador de expectativas que decorre da 

fluência do tempo, pretende-se evitar a prática de pedidos de 

desarquivamento dos autos, em momento próximo ao lustro fatal, para a 

realização de diligências inócuas, seguidas por novos pleitos de 

suspensão do curso da execução, com o reprovável intuito de escapar os 

créditos executados do instituto da prescrição. 3. Precedentes: EDcl no 

AgRg no AREsp. 594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

25.3.2015; AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, DJe 19.5.2014; e AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. ARNALDO 

ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013. 4. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 30/11/2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 

5o., DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE 

ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO

 DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO 

SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem 

expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização 

de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou 

seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição 

intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as 

diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se 

demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já 

perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a 

responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do 

contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 

7/STJ. 3. Embargos de Declaração acolhidos para conhecer do Agravo 

Regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AREsp. 594.062/RS, 

Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.3.2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O 

CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo 

daprescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). 2. Os 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou 
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interromper o prazo de prescrição intercorrente (AgRg no REsp. 

1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 3.8.12).

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013).

Cumpre observar ainda que em sede de execução fiscal não há 

necessidade de ato formal de arquivamento, ele vai decorrer do 

transcurso do lapso de um ano de suspensão, sendo despiciendo o 

despacho que o efetive (súmula 314 do STJ ).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, 

ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 

REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA 

AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE 

A

PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA 

FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE

 PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO 

DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.

(...). 2. Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de 

arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de 

suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. 

Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se 

mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o 

condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse 

sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; 

AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 

17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTROEIRA, DJe 23.04.2012, 

AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e 

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 18.03.2014.

 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de 

desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de 

diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas 

de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de 

afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar 

de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não 

encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o 

decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame 

acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se 

mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do 

reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 

366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo 

Regimental desprovido (AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJe 19.5.2014).

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75425 Nr: 1177-09.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ES COMÉRCIO E 

BENEFICIAMENTO LTDA ME, EMERSON DE SOUZA, Graciela de Souza 

Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da declaração de suspeição por motivo de foro intimo deste 

magistrado nos autos código 80558 e, considerando que o presente feito 

guarda relação com referidos autos, tramitando em apenso aqueles, 

determino, a identificação da suspeição na capa dos autos, nos termos do 

art.347, inciso IX da CNGC/MT, com seu posterior encaminhamento ao meu 

substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1508-20.2017.811.0093

 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: SAULO OLIVEIRA MARRAFAO, ANA CLAUDIA 

MARTOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 145, §1º do Código de Processo Civil, por motivos de 

foro íntimo, declaro-me suspeito para decidir o feito.

Determino, via de consequência, a identificação da suspeição na capa dos 

autos, nos termos do art. 347, inciso IX da CNGC/MT, com seu posterior 

encaminhamento ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81048 Nr: 1814-86.2017.811.0093

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDGS, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA HELOISA GUCHEL 

BERRI - OAB:SC/27.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da documentação juntada às fls. 62/69, intimem-se os requerentes 

para constituírem novo advogado no prazo de 15 dias, devendo a 

Secretaria retirar o nome do causídico da capa dos autos, bem como do 

sistema Apolo.

No mais, cumpra-se integralmente o determinado em decisão de fls. 58.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 2312-85.2017.811.0093

 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: Comercio e Industria de Metais Feliz Natal, HERMES 

CASTRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Metais A. W. L. LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Metalliz Comércio e Indústria de Metais Feliz Natal LTDA – ME, em face 

de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS A.W.L. LTDA – ME, devidamente 

qualificadas nos autos.

Extrai-se da prefacial que o requerente foi notificado via cartório de 

protesto de duas duplicatas por apontamento não pagas tendo por 

cedente e sacador a parte requerida do presente feito.

Contudo, a requerente afirma nunca ter realizado nenhuma relação de 

comercio com a requerida.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela antecipação dos 
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efeitos da tutela jurisdicional.

De acordo com o artigo 300 do CPC, estão presentes os requisitos para 

deferimento da antecipação de tutela, por conter a probabilidade do direito, 

visto que foram emitidas duplicatas sem lastro, sem aceita, sem emissão 

de nota fiscal e sem entrega de mercadoria.

 E o perigo de dano, contido no fato de um protesto para estabelecimento 

comercial possuir efeitos negativos tendo em vista a ausência de crédito 

para financiar seu empreendimento comercial.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido por Metalliz 

Comércio e Indústria de Metais Feliz Natal LTDA – ME, em face de 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS A.W.L. LTDA – ME, para suspensão 

dos protestos mencionados nos autos, até decisão final.

 Designo audiência de conciliação para 07 de março de 2018, às 

13h30min.

Cite-se e intime-se o requerido para a audiência ora designada, 

salientando que será aberto prazo para apresentação de contestação 

após a realização da referida audiência.

Oficie-se o Cartório para suspender os efeitos dos protestos.

 Intime-se a parte autora sobre a solenidade ora aprazada.

Cumpra-se, expedindo o necessário o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-55.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS RIO NORTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (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):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010063-55.2015.8.11.0093 REQUERENTE: AUTO PECAS RIO NORTE 

LTDA - EPP REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Depois de cumprida 

integralmente todas as determinações judiciais contidas nos autos, AO 

ARQUIVO. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-35.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA SILVA MALINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000025-35.2017.8.11.0093 EXEQUENTE: 

LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO EXECUTADO: ANGELICA DA SILVA 

MALINSKI Vistos, etc. RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos 

legais, e passo a análise do pedido de tutela de evidência. O artigo 311, 

inciso IV, do CPC, dispõe que a tutela de evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo 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. Pois bem. Ante o 

dispositivo legal, bem como em detida análise nos autos, chego à 

conclusão de que o pedido deve ser indeferido. Assim, sendo que no 

momento, os requisitos legais para a concessão do que fora requerido 

estão ausentes, INDEFIRO o pleiteado. No mais, DETERMINO: CITE-SE a 

parte executada, a fim de que no prazo de 03 dias (CPC, Art. 829), a 

contar da citação, efetue o pagamento da dívida, cientificando-a de que, 

no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado de citação 

aos autos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, poderá 

depositar 30% do valor em execução, para que possa pleitear o 

parcelamento do restante, em até seis parcelas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

916 do NCPC). O deferimento do parcelamento depende de manifestação 

do credor, quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC). Tão 

logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no prazo 

assinalado, deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e 

intimando-se o executado, se a diligência ocorrência na presença deste 

(art. 829, § 1º NCPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da 

parte executada, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (Art. 842 do NCPC). Feita a penhora, os bens ficarão 

preferencialmente em poder do depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se 

não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente (§ 

1º) ou, poderão ser depositados em poder do executado nos casos de 

difícil remoção ou quando anuir o exequente (§ 2º). Ademais, feito a 

penhora, designará audiência de tentativa de conciliação, o qual o devedor 

será intimado quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou verbalmente (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95). Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º NCPC). 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC). Sem prejuízo das determinações acima, desde já determino a 

designação de audiência de tentativa de conciliação, o qual será buscado 

o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com 

dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras 

medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação 

em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado (art. 53, § 2º, 

da Lei 9.099/95). Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz 

Natal/MT JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-93.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA SUPIMPAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ADRIANO DE MELO 08694844940 (EXECUTADO)

RODIL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Numero do Processo: 

8010054-93.2015.8.11.0093 EXEQUENTE: MADEIREIRA FIORESE LTDA - 

EPP EXECUTADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA SUPIMPAO LTDA - EPP, 

RODIL MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, 

CARLOS ADRIANO DE MELO 08694844940 Vistos, etc. Analisando 

detidamente os autos, bem como ante o lapso temporal entre distribuição 

da ação e a data hodierna, DETERMINO a intimação da parte autora, a fim 

de que junte os autos cálculo atualizado da divida em questão, 

considerando a celeridade das ações perante o juizado especial, além de 

evitar futura petição pugnando acerca de supostos valores 

remanescentes pendentes. Depois de devidamente cumprido e certificado, 

volte-me os autos imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com urgência. Feliz Natal/MT. JULIANO 
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HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 106459 Nr: 970-57.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOR SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Figur da Luz, João Ilton da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:19400/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) VANESSA DIEGOLI CALDEIRA, 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 Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30404 Nr: 1877-81.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Barboza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAAC DUARTE DE BARROS 

JUNIOR - OAB:1599

 Intimação do procurador do acusado para apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 1645-64.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelita Terezinha Tavares Viega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91401 Nr: 300-87.2015.811.0087

 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: JOVENI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 97485 Nr: 3872-51.2015.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Alves Soares, Cheila Alves Soares Seemann, 

ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Padilha Sabatine, Prefeitura Municipal de 

Guarantã do Norte-MT, Ardeni Edno Rebequi, REBEQUI & CIA LTDA - 

ME(Arteplan), Sandra Martins, Laura Pinheiro, Heron-Engenharia, 

Construções e Serviços LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Henrique Pereira Sousa - 

OAB:20.338 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 102300 Nr: 2837-22.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Meurer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso, Secretária de Educação do Município de 

Guarantã do Norte /MT, Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84772 Nr: 737-02.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Scandelari 

Milczewski - OAB:14.793-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Maurício Scandelari Milczewski, João 

Carlos Vidigal Santos para manifestar quanto a certidão do oficial de 

justiça no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 1097-97.2014.811.0087

 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 Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Intimação da sentença:"(...) Aduz a inicial que o requerido emitiu em favor 

da autora dois cheques no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Todavia, os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos. 

Às fls. 45/46 determinou-se a citação do requerido e deferiu-se o pedido 

de indisponibilidade dos bens descritos na inicial. Em 29.07.2015 (fls. 

49/53) as partes informam que entabularam acordo, englobando também 

os débitos da ação de execução de código 88297, razão pela qual os 

processos foram suspensos. Entretanto, na data de 19.10.2016 a parte 

autora informa que o requerido não efetuou o pagamento de duas 

parcelas do acordo, o que ocasionou o vencimento antecipado das 

parcelas vincendas. Diante disso, requer a retomada da execução e indica 

bens à penhora (fls. 58/61). É o relato. Decido. Cuida-se de Ação Monitória 

com Pedido de Indisponibilidade dos Bens ajuizada por Maria Angelita de 
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Costa em desfavor de Mauro Antônio de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Primeiramente, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às fls. 

49/53. Diante do descumprimento do acordo, havendo requerimento do 

credor, intime-se o executado para pagar o débito (referente ao acordo 

homologado, que abrange também o valor executado nos autos de código 

88297), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). 

Expeça-se certidão, nos moldes do artigo 828 do Código de Processo Civil, 

agendando-se o prazo de 10 (dez) dias para comunicação ao Juízo, pela 

parte exequente, da concretização de eventuais averbações."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 1450-40.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele 

Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 Intimação da parte requerida: "Trata-se de Ação de Execução de Título 

Executivo Extrajudicial ajuizada por Maria Angelita de Costa em desfavor 

de Mauro Antônio de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Considerando que as partes entabularam acordo nos autos em apenso 

(código 87876), englobando também os débitos da presente ação de 

execução, e tendo em vista que, diante do descumprimento do acordo, 

este está sendo executado nos referidos autos, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Custas pelo 

executado. Com o trânsito em julgado, arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1513-36.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDS, MDSDS, ADRIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 1271-14.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN DA SILVA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da impugnação aos cálculos, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-44.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE AGOSTINHO RODRIGUES CANGANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO CERTIFICO que, passo a INTIMAR a parte promovente onLine, 

na pessoa de seu advogado, para COMPARECER à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 17:40 

horas. Guarantã do Norte/MT, 08/02/2018 Loiri Crestina B. Balen Téc. 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-88.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SALES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21/02/2018, às 09:00 

horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17616 Nr: 1046-50.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Endemias do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Despacho.

Vistos, em correição.

Os presentes autos necessitam de analise detalhada, incompatível com as 

atividades correcionais.

Portanto voltem-me conclusos após a correição.

As providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2017.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 3203-83.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Inês de Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vanilde Lopes Paiva, Espólio de Benedito 

José de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DhandaraAdryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 20. Guiratinga - MT, 7 de 

fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17616 Nr: 1046-50.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Endemias do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Proceder a intimação da partes autora através de seu 

advogado/procurador para que manifeste acerca das petição e 

documentos apresentados pelo requerido as fls. 499/505, no prazo cinco 

(05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 17616 Nr: 1046-50.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Endemias do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de cumprimento de sentença e determino que 

o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação imposta 

na sentença de fls. 435-438, qual seja, proceder à nomeação de uma 

comissão composta, inclusive, por representante dos Agentes de Saúde e 

Endemias, a qual deverá certificar a regularidade da seleção pública 

realizada antes de 14/02/2006 para contratação dos agentes comunitários 

municipais e, após, se constatada a conformidade desta por meio de teste 

seletivo, atendendo aos princípios da Administração Pública, que efetue a 

nomeação dos agentes, independentemente da realização de nova 

seleção pública. A multa diária pelo descumprimento da obrigação é de 

R$200,00 (duzentos reais).

No que tange ao pedido de pagamento de multa, verifico que esse não é 

devido, uma vez que a fase de cumprimento de sentença se iniciou 

mediante requerimento da parte (f. 472/494), e apenas com a citação do 

devedor para adimplir a obrigação de fazer determinada pela sentença é 

que iniciar-se-á o prazo para cumprimento da obrigação e, ao final desse, 

em caso de inadimplemento, a multa diária fixada na sentença.

Em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, voltem os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 3203-83.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Inês de Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vanilde Lopes Paiva, Espólio de Benedito 

José de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DhandaraAdryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a juntada de Ref. 21 trata-se de uma inicial, a qual é 

estranha as autos. Intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar a 

respeito da mesma.

Guiratinga - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 62-22.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 17.

Guiratinga - MT, 7 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2280 Nr: 412-74.1999.811.0036

 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: Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 Intimar a parte requerida de todos os termos do despacho de fls. 212, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16831 Nr: 258-36.2011.811.0036

 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 Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes através de seua advogados/procuradores, acerca do 

caluclo elaborado pelo contador Judicial nos autos as fls. 127//133, no 

prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30975 Nr: 819-26.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPE, HMCF, MMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.1) CONDENO o exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, CONTUDO a execução deverá seguir o 

procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da PARTE SER 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.2) CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação. P. I. C.Guiratinga/MT, 

11/12/2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 31040 Nr: 884-21.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzeri Vilela Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ademar da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para informar que o 

Alvará de altorização de licenciamento encontra-se em cartório a 

disposição para retirada pela autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2774-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DTdCW, EW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.1) CONDENO os autores ao 

pagamento de custas e despesas processuais, CONTUDO a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista do deferimento do benefício da justiça gratuita.2) 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.3) Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

06/02/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 941-10.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Lemes dos Santos-ME, Israel Lemes dos 

Santos, Cristina Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:18.067/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 

monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para 

cálculo;8.data e número da inscrição no registro de dívida ativa;9.número 

do processo judicial ou administrativo;10.certidão de dívida ativa, contendo 

os mesmos elementos do termo de inscrição autenticada pela autoridade 

competente.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 12/12/2017.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 74-70.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Intimação retornou sem que a parte 

autora fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do 

“AR”Mudou-se.

Guiratinga - MT, 6 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 81-62.2006.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:MT/1.581, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:MT/1.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE TOLEDO - 

OAB:8.526-MT

 Autos nº: 81-62.2006.811.0096

Código n°: 40631

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar quanto a proposta 

ofertada pelo espólio da executa conforme petitório acostado na capa dos 

autos, que encontra-se pendente de juntada, desse modo determino a 

Secretaria de Vara que providencie o necessário.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Itaúba-MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87544 Nr: 130-83.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ, 

VANDERSON DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 13, nos termos 

da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 

16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para 

no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 68-82.2014.811.0096

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GDC, LDC, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD, PCC, LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070

 DESPACHO/DECISÃO

Processo: 72150

 Vistos.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito em relação aos menores Gabriel Dias Campos e 

Vitor Dias Campos nesta Comarca de Itaúba, haja vista a provável 

declinação de competência em relação às menores Luciana Dias Campos 

e Mariane Campos para a Comarca de Sorriso.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 19h30 do dia 07/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

De Colíder para Itaúba, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73449 Nr: 961-73.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS COBOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT, Joel Bortolassi - OAB:13326/PR

 Considerando que o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD restou infrutífera, consoante recibo de ref. 34, em 

cumprimento a decisão de ref. 32, impulsiono estes autos com a finalidade 

de INTIMAR, via DJE, o advogado da parte exequente, para que indique 

bens passíveis de penhora nome da parte executada, no prazo de 20 

(vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75317 Nr: 453-93.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUARIO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 CERTIDÃO

Considerando o teor da certidão de ref. 81, nos da Legislação Vigente e 

do Provimento nº41/2016, impulsiono estes autos ao setor competente 

com a finalidade de INTIMAR o advogado nomeado do réu para, no prazo 

legal, apresentar as razões recursais. Após, nos termos do Art. 796, 

parágrafo único da CNGC/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de 

abrir vista ao Membro do Ministério Público Estadual, para contrarrazoar o 

Recurso de Apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77374 Nr: 24-92.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO CAZÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 78, nos termos da 

Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, 

Art. 1209, impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade 

de intimar o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 76385 Nr: 891-22.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, REVOGO a prisão 

civil de ANA MARIA DA SILVA RONDON, determinando sua imediata 

soltura, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se 

por outro motivo estiver presa, devendo a alimentante/executada ser 

posta imediatamente em liberdade. Custas, despesas e honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação 

sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 

90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.Fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT.Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fixo os honorários 

advocatícios à causídica nomeada, Mikaeli Fonseca de Souza – OAB/MT 

nº 16.582-O, no montante de 04 (quatro) URH’s, considerando-se a 

petição inicial (02 URH), a informação dos dados bancários da parte 

exequente (01 URH) e a atualização do cálculo da verba alimentar (01 

URH), que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem 

compete prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a 

ser requerida pela defensora dativa. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e ALVARÁ DE SOLTURA. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. De Colíder para Itaúba, 07 de fevereiro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 76646 Nr: 996-96.2015.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO, PLINIO IVO FACCIO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Ivan Coser - OAB:5.915-B, JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:16953/MT, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3598-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s)da Parte Requerente, via DJE, para 

no prazo legal, se manifestar acerca da certidão da Sra. Oficial de Justiça, 

sob pena de devolução da missiva independente de cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 2719-82.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 CERTIDÃO

Considerando o teor da certidão de ref. 84, nos da Legislação Vigente e 

do Provimento nº41/2016, impulsiono estes autos ao setor competente 

com a finalidade de INTIMAR a advogada dativa do réu para, no prazo 

legal, apresentar as razões recursais. Após, nos termos do Art. 796, 

parágrafo único CNGCMT, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir 

vista ao Representante do Ministério Público Estadual, para contrarrazoar 

o Recurso de Apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87505 Nr: 104-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia formulada pelo Ministério Público 

contra ANDERSON RODRIGUES SILVA por suposta infração ao art. 33, 

“caput”, com o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, ambos da 

Lei 11.343/06, e, inalteradas as circunstâncias fática que ensejaram o 
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decreto de sua custódia cautelar, em conformidade com a decisão anterior 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 23 DE MARÇO DE 2018, 

ÀS 17H30, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e proceder-se-á ao(s) interrogatório(s) do(s) 

acusado(s). Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos. Oficie-se à 

Superintendência de Gestão de Cadeia em Cuiabá, ao Diretor da 

Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem de Sinop e a 

quaisquer outros órgãos necessários para que o(s) réu(s) seja(m) 

conduzido(s) do local em que se encontra(m) detido(s) para as 

dependências deste Fórum de Itaúba, de modo a se fazer(em) presente(s) 

na audiência de instrução e julgamento designada. REQUISITEM-SE as 

testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso existentes. 

INTIMEM-SE as testemunhas, o acusado e a defesa. 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 OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Decisão prolatada às 20h10 do dia 07/02/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal. De Colíder para Itaúba, 07 

de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73269 Nr: 853-44.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual 

deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 

362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 

21/04/2015 (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas a ressarcir, pois o autor atua sob pálio da 

justiça gratuita.Por outro lado, ante a sucumbência, condeno a requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios que, considerando a natureza e 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE o autor para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de 

estilo, sem prejuízo do desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Itaúba-MT, 12 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73573 Nr: 1055-21.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente compareceu aos autos à Ref. 77 informando que a 

autarquia demandada delimitou o pagamento do auxílio-doença até 

03/10/2017, o que, segundo argumenta, contraria a decisão judicial 

proferida nestes autos, que concedeu o benefício previdenciário sem 

prever limitação temporal para o pagamento. [...], uma vez amparado por 

expressa previsão em lei (60, § 9º, da Lei nº 8.213/91). Assim, INDEFIRO o 

pedido de Ref. 77.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49690 Nr: 1420-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Rubio Sartori, PEDRO PEREIRA, 

LEONILDO GOMES BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a penhora e avaliação do imóvel não foi impugnada, 

homologo a avaliação feita e determino a realização da hasta pública.

Assim, para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial o 

Sr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, leiloeiro oficial, inscrito na 

Jucemat sob nº 021/2012, com endereço na Avenida Maria Soares de 

Paiva, 633, Bairro Sagrada Família, Rondonópolis/MT, telefones (66) 

3423-1484 e (66) 99659-6810.

Em observância ao disposto no artigo 1.131 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 3% (três por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento).

O leiloeiro ora nomeado deverá comprovar ter havido ampla publicidade, 

bem como a autenticidade e segurança, com observância das regras 

estabelecidas na legislação sobre certificação digital, na forma do artigo 

1.133 da CNGC/MT.

Todos os atos referentes às hastas públicas ficarão a encargo do 

leiloeiro, devendo observar as regras do Novo Código de Processo Civil.

Registro que os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados 

deverão ser depositados na Conta Judicial, vinculados ao presente 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente (artigo 1.132 da CNGC/MT).

Intime-se o leiloeiro nomeado.

EXPEÇA-SE o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

INTIMEM-SE o (s) exequente (s), o devedor, o seu cônjuge, se for o caso, 

e credor hipotecário, em caso de bens imóveis, nos termos do artigo 899 

do Código de Processo Civil.

Adote-se a Gestora as diligências necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1860-84.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Roma Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478/MT, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Conforme petições juntadas em 19/03/2016 (ref. 31) e 22/03/2016 (ref. 

32), verifica-se que as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Por outro lado, em Decisão proferida em 14/07/2017 (ref. 34), foi 

determinada a designação de audiência de conciliação.

Conforme Impulsionamento por certidão do dia 03/08/2017 (ref. 38), 
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encontrava-se designada audiência de conciliação neste juízo para o dia 

13/09/2017, às 15h45min., todavia, não consta nos autos o Termo da 

referida audiência, o que leva a crer que a mesma não realizou-se.

Saliento que à época eu NÃO ocupava o cargo de Gestora Judiciária, 

desconhecendo os motivos pelos quais a audiência supostamente não 

realizou-se.

Da análise dos autos, constata-se que ambas as partes haviam sido 

intimadas da referida audiência, nas pessoas de seus advogados, via DJE 

nº 10088, disponibilizado em 24/08/2017 (ref. 45), porém NÃO 

manifestaram, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Ante o exposto, redesigno audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 06/03/2018, às 

13h15min.

Impulsiono os autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de 

ser procedida a intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, 

via DJE, acerca da referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31011 Nr: 851-58.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carfran Armarinhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85.762/RJ, JOSÉ EDUARDO R. DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Compulsando os autos, denoto que a decisão de fls. 166/166-v, 

determinou, caso infrutífera a providência, a intimação do exequente, para 

que, indicasse bens penhoráveis, nos termos do artigo 40, §2°. No 

entanto, trata-se de cumprimento de sentença, e não execução fiscal, 

sendo assim, REVOGO, em parte a decisão de fls. 166/166-v, com relação 

a intimação do exequente.

Assim, infrutífera a providência, intime-se o Exequente para que indique 

bens penhoráveis do (os) Executado (os), certos e determinados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC. Ressaltando-se que não será deferida nova busca 

aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc, bem como 

expedição de ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a 

Secretaria deste Juízo, remeter o feito ao arquivo provisório independente 

de nova determinação judicial, caso o exequente insista em indicar bens 

INCERTOS E/OU INDETERMINADOS.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41568 Nr: 2194-84.2015.811.0027

 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: Manoel Tatajuba de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Benefício Previdenciário por Invalidez, 

formulado pelo autor, por entender que o requerente, não está 

incapacitado para realizar atividades de lhe garanta a sua 

subsistência.Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

imediatamente os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45181 Nr: 1524-12.2016.811.0027

 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: Flavio Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIETA DA SILVA ARAUJO - 

OAB:13425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção e para que informem ainda eventual possibilidade de 

acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46452 Nr: 2364-22.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, Márcio Dias Reis, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, Erika Fernanda Garcia P. Rocha - OAB:23.204-O, 

Karen Silva Nunes - OAB:22.755-O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 Desta feita, rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com 

fulcro no artigo 917, §4º, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de 

Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão para os autos em 

apenso, Código 44371.Condeno os embargantes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

fixados desde já em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o 

que faço com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55 Nr: 257-69.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vasco Rossetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Silva Ramos, Luciane Mary 

Dotto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.Vladimiro Amaral de Souza. 

- OAB:1578, Heloisa Helena Wanderley Maciel - OAB:1103-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor de certidão de fls. 801, intime-se, pessoalmente, a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se e requeira 

o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6335 Nr: 167-46.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues Alves de Brito, Raimundo 

Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues De Souza - 

OAB:5.876

 Vistos etc.

Procedo, nesta data a consulta via infojud, na tentativa de localizar o CPF 

de Adriano Oliveira da Silva, RG: 1803127-7, filho de Geneci Oliveira da 

Silva.

Identificado, proceder-se-á a tentativa via bacenjud para localizar seu 

endereço. Encontrando este, efetue-se a citação e/ou intimação requerida 
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nos autos.

 Caso reste infrutífera a pesquisa, permaneçam os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12248 Nr: 522-17.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:8838-B

 Vistos etc.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Sinop/MT, para que, aquele 

Juízo realize a avaliação, no imóvel de matricula de n°. 6.225.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13348 Nr: 642-26.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Ritt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Carvalho, Ronivon Silva Mingoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Francisco Alves da Silva 

- OAB:18022/MS, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 Vistos etc.Levando em consideração que (os) executado (os) até o 

presente momento ainda não pagou (aram) a dívida, o que demonstra 

intenção em não quitar o débito, defiro o pedido penhora, via Bacenjud, em 

seus eventuais ativos financeiros das aplicações pessoais do (os) 

executado (os) MÁRCIO JOSÉ DE CARVALHO (CPF: 885.197.591*49), no 

valor de R$ 10.827,29 (dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e 

nove centavos)[...]Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) 

Executado (os) para que, querendo e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida para a conta 

única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de 

penhora nos autos e consequente intimação das partes.Quanto ao pleito 

de restrição veicular via renajud, aguarde-se primeiro o resultado do 

bacenjud, sendo este negativo ou insuficiente é que se procederá à 

restrição via RENAJUD.Infrutífera a providência, intime-se o exequente 

para que indique bens penhoráveis do (os) executado (os), certos e 

determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Ressaltando-se que, sem o 

atendimento desta determinação, não será deferida nova busca aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc., bem como expedição 

de ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria 

deste Juízo, remeter o feito ao arquivo provisório independente de nova 

determinação judicial, caso o exequente insista em indicar bens INCERTOS 

E/OU INDETERMINADOS.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 471-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa, a fim de intimar o 

Recuperando, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Agravo em Execução de fls. 247/263, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46243 Nr: 2219-63.2016.811.0027

 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: Isabela Gasparini Soligo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 51, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2032-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Desta feita, rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com 

fulcro no artigo 917, §4º, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de 

Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão para os autos em 

apenso, Código 46516.CONDENO os embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 (dez) % do 

valor dado à causa, o que faço com fundamento no § 2º, do art. 85, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51917 Nr: 2626-35.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO DA SILVA 

MONTEIRO, ARNALDO DA SILVA MONTEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de 

Mato Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO os presentes embargos, eis que tempestivos.

Intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação.

Decorrido o prazo acima consignado, com ou sem manifestação da parte 

embargada, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31920 Nr: 476-23.2013.811.0027

 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: ALC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 
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cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o executado pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito alimentar atualizado no valor de R$ 1.059,90 

(mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) ou provar 

que o fez, sob pena de protesto judicial e prisão civil, nos termos do artigo 

528 do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido pagamento, voltem-me conclusos para 

deliberações.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.50/60.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32842 Nr: 69-80.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou Precatório, se for o 

caso, requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, discriminando-se os 

valores referentes à parte exequente e ao seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 668-19.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - 

ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que na Petição juntada aos autos em 27/11/2017, o autor 

requereu CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, referente aos honorários 

advocatícios, em desfavor de ALMIR SALVADORI, cuja qualificação NÃO 

consta nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar o Exequente para 

manifestar e requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41257 Nr: 2054-50.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA ME, JANAINA 

MELISSA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 .Posto isso rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com 

fulcro no artigo 917, §4º, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de 

Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão para os autos em 

apensoCondeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47338 Nr: 7-35.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. K. TRANSPORTES LTDA, Angelita Francisca 

Monteiro Reis, Márcio Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 CERTIFICO que, conforme Certidão expedida no dia 24/07/2017 (ref. 33), 

encontrava-se designada audiência de conciliação neste juízo para o dia 

13/09/2017, às 15h15min. Todavia, não consta nos autos o Termo da 

referida audiência, o que leva a crer que a mesma não realizou-se. 

Saliento que à época eu não ocupava o cargo de Gestora Judiciária, 

desconhecendo os motivos pelos quais a audiência supostamente não 

realizou-se.

Da análise dos autos constata-se que ambas as partes foram intimadas da 

audiência outrora designada (ref. 37 e 41).

Em petição juntada aos autos em 12/09/2017 os requeridos manifestaram 

desinteresse na audiência de conciliação.

Não obstante, o artigo 334, § 4º, inciso I do CPC dispõe que a audiência de 

conciliação não será realizada se AMBAS as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual.

Considerando que apenas a parte requerida manifestou, expressamente, 

seu desinteresse na composição consensual, redesigno audiência para 

tentativa de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, 

para o dia 06/03/2018, às 13h45min.

Intimem-se as partes, nas pessoas de seus advogados constituídos, para 

comparecerem ao ato designado, devendo serem observadas as 

disposições constantes no Despacho proferido em 26/04/2017 (ref. 9).

Fica ainda a parte autora intimada a impugnar a peça contestatória, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48048 Nr: 481-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elidiana da Silva dos Santos,, NdSS, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o executado pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito alimentar atualizado no valor de R$ 1.320,14 

(mil, trezentos e vinte reais e catorze centavos) ou provar que o fez, sob 

pena de protesto judicial, nos termos do artigo 528 do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido pagamento, voltem-me conclusos para 

deliberações.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.50/60.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49168 Nr: 1170-50.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO GOMES BARCELO, CARMEM GOMES 

BARCELOS, Sebastião Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358
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 Posto isso rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com 

fulcro no artigo 917, §4º, I do CPC, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de 

Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão para os autos em 

apensoCondeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51545 Nr: 2416-81.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairton Féles Saretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darque de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente não foi 

devidamente intimada acerca da audiência de conciliação anteriormente 

designada nos autos, uma vez que a publicação acerca do ato ordinatório 

expedido em 18/09/2017 (ref. 08), apenas ocorreu em 29/11/2017 (ref. 

18), ou seja, na data da audiência.

Ante o exposto, redesigno audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 06/03/2018, às 

13h30min.

Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos para 

citação/intimação da parte requerida.

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30260 Nr: 100-71.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhones Cleyton Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para vista ao representante do Ministério Público, a fim de intimar o 

acusado, na pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33623 Nr: 659-57.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena de JORGE GARCIA, em virtude de ter sido 

condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, 

em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado 

no artigo 129 do Código Penal.

O MP pugnou pela conversão da pena privativa de direitos em pena 

privativa de liberdade, tendo em vista que não foi possível intimar Jorge, 

pois ele não foi encontrado (fls. 48/50).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

“in casu” vejo que antes de aplicar a medida mais gravosa, no caso a 

conversão do regime em privativa de liberdade, entendo que se faz 

necessário primeiramente esgotar todos os meios a fim de localizar o réu.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito do Ministério Público, mas procedo, de 

ofício, consultas de endereço via sistemas BACENJUD e INFOJUD, uma 

vez que consta nos autos o número do CPF do recuperando Jorge Garcia 

(CPF 002.584.291-94).

 Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Sendo encontrado novo endereço 

nesta Comarca, efetue-se o ato processual necessário. Porém, caso o réu 

esteja residindo em Comarca diversa, DETERMINO desde já a remessa do 

PEP para lá.

Sendo negativa a pesquisa, permaneçam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36497 Nr: 771-29.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CANDIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

15/03/2018, às 07h, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na Av. 

Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 3244-2015.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 539-17.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETELVINA DE LIMA VARGAS - 

OAB:14910-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

14/03/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 539 de 655



Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31087 Nr: 950-65.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA em que o d. 

advogado, Dr. Rainério Espíndola, devidamente qualificado, pretende a 

satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios fixados em 

seu favor.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos observa-se que a Fazenda executada efetuou o 

pagamento integral do débito, conforme se vê às fls. 85 dos autos.

Instado a se manifestar acerca do efetivo pagamento noticiado, a parte 

exequente permaneceu inerte (fls. 94), o que demonstra, ainda que 

tacitamente, sua concordância como pagamento efetuado.

Dessa forma, tomando-se em consideração que em processo de 

execução a extinção só produz efeito quando declarada por sentença, 

conforme disposição do art. 925 do CPC, ante a conclusão de inexistir 

débito remanescente, havendo prova de pagamento, a extinção do feito é 

medida que sobressai.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o presente processo, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC.

INTIMEM-SE o exequente, via DJE, bem como a Fazenda executada 

mediante carta postal, com aviso de recebimento.

 Depois de transitada em julgado esta sentença e observadas às 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 99-84.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 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. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

21/03/2018, às 07h, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na Av. 

Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 3244-2015, 

devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto e 

documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 589-09.2016.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Mota Rodrigues, Paula Fátima Fernandes Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44740 Nr: 1322-38.2017.811.0047

 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: EDSON ALVES 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:

 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. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

21/03/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35901 Nr: 543-54.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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:
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1. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

14/03/2018, às 08h, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na Av. 

Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 3244-2015, 

devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto e 

documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38651 Nr: 69-49.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesly Silva de Oliveira, Ilda Hilária 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:

 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. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

15/03/2018, às 07h30, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30169 Nr: 1477-51.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 Vistos.

DETERMINO a intimação da parte executada, através de seus advogados, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

inteiro teor da petição de fls. 91 dos autos, informando dia, hora e o local, 

a fim de viabilizar a efetivação da penhora dos bens indicados.

Cumprida a determinação supra ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, mediante remessa 

dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11943 Nr: 240-50.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticionios Mil Lac, MARIA ROSA RESENDE, 

EVERALDO PEREIRA RESENDE, GEDEON MARTINS DA ROCHA, SINVAL 

ROSA DA CUNHA, Mara Castilho Coelho, Manoel Donilio dos Santos, 

Edzard Dias Marotzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Edson Baldoino Junior - 

OAB:SP/0162589, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida - 

OAB:OAB/MT 17869

 (...)DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado às fls. 353/354 dos autos, 

com fundamento no art. 854, do CPC, para o fim de:a) DETERMINAR à 

penhora de conta-corrente e/ou aplicações financeiras em que a empresa 

executada LATICÍNIO MIL LAC LTDA, inscrita no CNPJ n.º 

36.973.998/0001-58, bem como seus corresponsáveis SINVAL ROSA DA 

CUNHA, inscrito no CPF n.º 207.909.611-72; GEDEON MARTINS DA 

ROCHA, inscrito no CPF n.º 326.566.882-72; EVERALDO PEREIRA 

RESENDE, inscrito no CPF n.º 140.523.771-68; MARA CASTRILHO 

COELHO, inscrita no CPF n.º 077.235.358-13 e MARIA ROSA RESENDE, 

inscrita no CPF n.º 304.587.811-34, eventualmente figurem como titulares, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado o montante de R$ 

1.246.199,11 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil cento e noventa e 

nove reais e onze centavos), conforme se verifica da certidão de divida 

ativa n.º 20083178 (fls. 355/357);b) INDEFERIR o pedido de penhora no 

que diz respeito aos corresponsáveis SILVERIO DA SILVA, MANOEL 

DOMILIO DOS SANTOS e EDZARD DIAS MAROTZKE em razão da até a 

presente data as referida pessoas ainda não terem sido efetivamente 

citadas nos autos.A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado no art. 512, 

da CNGCJ/TJMT, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete 

(CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais 

de uma conta, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha e, 

terão prioridade de tramitação, apontando a sua urgência e preferência na 

análise de eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; (...) 

DETERMINO a intimação da parte executada para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e; (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 2656 Nr: 420-13.2002.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Carbo Garcia, Ana Maria 

Moretto Carbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya regina Novak de 

Moura - OAB:, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 Vistos.

Primeiramente, INDEFIRO o pedido de juntada do instrumento de 

substabelecimento, formulado às fls. 151 dos autos, a uma porque, a 

advogada que o subscreve não detém poderes para tal, a duas porque, 

conforme fls. 98 dos autos, a ilustre causídica Dr.ª Katya Regina Novak de 

Moura foi nomeada como curadora especial da inventariante Ana Maria 

Moreto Carbo, sendo, portanto, vedado o substabelecimento a outrem do 

múnus que lhe foi conferido, por ser de incumbência pessoal e 

intransferível e, para tanto, DETERMINO o desentranhamento da petição de 

substabelecimento de fls. 151/152, devendo os documentos ser 

entregues, mediante termo.

No mais, DEFIRO o pedido formulado às fls. 145/146 dos autos, e para 

tanto, DETERMINO a expedição de carta precatória direcionada à Comarca 

de Pérola/PR, fazendo-se consignar o endereço mencionado às fls. 153 

dos autos, com a finalidade de intimar a inventariante Ana Maria Moreto 

Carbo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique os bens e direitos 

deixado pelo ‘de cujus’ Pedro Carbo Garcia, especificando suas 

localizações e apresentando documentos que comprovem sua 

propriedade.

Consigno que o não atendimento de determinação judicial, pode configurar 

ato atentatório à dignidade da justiça sendo passível de sanções, nos 

termos do art. 77, inciso IV, §§ 1º e 2°, do CPC.

Por fim, INTIME-SE a advogada nomeada Dr.ª Katya Regina Novak de 

Moura para que, no prazo de 15 (quinze) dias, decline se possui interesse 
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em prosseguir como curadora especial da inventariante Ana Maria Moreto 

Carbo.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11662 Nr: 1086-04.2008.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Assunção Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abner Gomyde Neto - 

OAB:OAB/SP: 264.826, Danielle Camazano Silva - OAB:OAB/SP: 

264.440, Diego Campos dos Santos - OAB:OAB/SP: 319.617, 

Gustavo Gomes Polotto - OAB:OAB/SP: 230.351

 Vistos.

Primeiramente, ante de deliberar acerca do pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 193 dos autos, DETERMINO que a secretaria solicite 

informações acerca do efetivo cumprimento da carta precatória 

encaminhada para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, tendo por 

finalidade o registro da penhora levada a efeito nos autos.

Aportando aos autos informações dando conta do cumprimento da 

finalidade deprecada, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 291-56.2012.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antônio da Silva, Joaquim Augusto 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte requerente, através de seus advogados, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos embargos 

monitórios apresentados às fls. 212/216 dos autos, nos termos do art. 

702, § 5° do CPC.

Apresentada a manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 804-53.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOMDS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:OAB/MT 12.981, Conrado Agostini Machado - OAB:16637-O, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo do Santos Neto - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da petição e do documento acostado às fls. 107/109 

dos autos, DETERMINO a intimação da parte exequente, através de seus 

advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca dos documentos supramencionados requerendo o que 

entender pertinente.

Apresentada a manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, ABRA-SE vista dos autos aso Ministério Público 

para que se manifeste.

Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8281 Nr: 481-29.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlei Fernandes da Silva, Valdete Ribeiro de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT-6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a ilustre causídica foi nomeada às fls. 129 dos autos 

com a finalidade exclusiva de requerer o desbloqueio de valores retidos 

via sistema BacenJud, obtendo êxito, conforme se verifica no expediente 

de fls. 153 dos autos, DEFIRO o pedido formulado às fls. 156 dos autos, e 

para tanto, ARBITRO em favor da ilustre causídica Dr.ª Cláudia Graciela 

Correa Bento - OAB/MT n.º 17.873, honorários advocatícios no importe de 

01 URH, conforme tabela de honorários da OAB/MT, devendo a Secretaria 

expedir a respectiva certidão

No mais, considerando que apesar de devidamente intimada para 

promover o andamento do feito indicando bens à penhora (Dje n.º 10061, 

disponibilizado dia 17/07/2017 e publicado dia 18/07/2017) a parte 

exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, DETERMINO a 

suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e § 1°, do CPC.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, sem que 

sejam localizados bens penhoráveis, desde já, DETERMINO o 

arquivamento do feito, conforme determina o § 2º, do art. 921, do CPC, 

devendo os autos ser desarquivados para prosseguimento, a qualquer 

tempo, se encontrados bens penhoráveis (§ 3°, do art. 921, do CPC).

INTIMEM-SE a parte exequente, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12280 Nr: 576-54.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Gustavo Gonçalves de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:OAB/MT 8002

 Vistos

Trata-se de pedido de restituição de objeto apreendido, formulado por 

Luan Gustavo Gonçalves de Faria.

O i. representante do Ministério Público, manifestou-se favorável à 

liberação do bem apreendido (fls. 184).

 E os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

Insta salientar que o art. 120, caput, do Código de Processo Penal autoriza 

a restituição da coisa apreendida, por termo nos autos, quando cabível e 

desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

 Aliás, o procedimento de restituição de coisas apreendidas vem 

disciplinado nos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

De fato, dispõe o aludido dispositivo, acima mencionado:

“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade 

policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida 

quanto ao direito do reclamante” (CPP, art. 120).

Compulsando os autos verifico que a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) apreendida (fl. 34) é de fato de propriedade do requerente, razão 

pela qual o deferimento do pedido é medida de rigor.

Outrossim, foi declarada extinta a punibilidade de Luan Gustavo 

Gonçalves de Faria quanto ao delito que deu ensejo à apreensão do 

pleiteado objeto, inclusive com trânsito em julgado à fl. 179.

Nesse diapasão, em consonância com manifestação do i. Parquet, não 

vislumbro qualquer interesse processual em manter o bem apreendido.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de restituição de coisa apreendida 

formulado pelo requerente e o faço para determinar a restituição do 
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seguinte bem: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fl. 34, mediante 

termo nos autos.

Expeça-se mandado de restituição.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o requerente através do patrono constituído (CNGC, 2.9.1).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Jauru-MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13224 Nr: 228-02.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMeE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Gomes 

Albéfaro - OAB:2361

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 101 dos autos, 

para tanto DETERMINO a expedição de ofícios direcionados aos Cartórios 

do 2º Ofício desta Comarca e da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem acerca da existência de 

inventário extrajudicial em nome de MIGUEL MARÇAL, inscrito no CPF n.º 

204.676.301-78.

Aportando aos autos as informações, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13669 Nr: 678-42.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios San Domingos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 88 dos autos, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, mediante remessa dos autos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14120 Nr: 1132-22.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina de Queiroz Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Henrique dos Santos 

Silva - OAB:14.696-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

necessárias no sentido de realizar a vinculação dos numerários 

penhorados às fls. 60 ao presente feito.

No mais, considerando a inércia protagonizada pela parte exequente (fls. 

96) e, tendo em vista que o presente feito não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses de suspensão previstas no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, 

DETERMINO que seja efetivada a busca do endereço a parte executada, 

via BacenJud.

Aportando aos autos informações acerca da localização da executada 

que ainda não foram diligenciadas nos autos, DETERMINO que seja 

providenciada a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da penhora levada a efeito.

Não se obtendo novo endereço da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14852 Nr: 665-09.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 27-68.2014.811.0047

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Carlos Alberto Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolim - 

OAB:OAB/MT 18.067, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo mencionado na decisão de fls. 107 

dos autos, sem que a parte contrária se manifestasse acerca da 

sucessão processual (fls.109), DEFIRO o pedido de sucessão processual 

formulado às fls. 101/102 dos autos e, para tanto, DETERMINO que a 

secretaria empreenda as diligências necessárias no sentido de 

providenciar o cadastro da cessionária ATIVOS S.A. SECURITIZADORA 

DE CRÉDITO FINANCEIROS, bem como de seus procuradores no polo ativo 

da lide.

 Na sequencia, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seus 

advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 1413-62.2016.811.0048

 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: MAX FABRÍCIO PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, DR. TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 
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Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/04/2018, 

às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Dispenso as partes de apresentarem rol de testemunhas, eis que os 

Advogados DEVERÃO comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil.

3. Intimem-se as partes e o(a)(s) Advogado(a)(s).

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 07 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Primeiramente, considerando que ambos os réus compareceram nos 

autos para informar que não estão dando cumprimento às medidas 

cautelares impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em virtude de 

estarem internados em clínica para tratamento contra dependência de 

drogas, acolho as justificativas apresentadas e determino a atualização do 

endereço dos mesmos nos autos.

2. Ademais, 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).

3. Designo o dia 16/04/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

4. Intimem-se os acusados, o Advogado de Defesa, a Defensora Pública, 

o Ministério Público, e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.

5. 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).

6. 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).

7. 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”.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 07 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 525 Nr: 101-81.1998.811.0048

 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: NYCOLAS NAYON MENDES, MAISA MENDES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de informar do 

desarquivamento e abro vista para Vossa Senhoria manifestar no prazo 

legal o que for de direito, e não o fazendo os autos retornarão ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-64.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da situação da executada, suspendo a presente 

execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-79.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 
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Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERNANDA MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARTHUR SOARES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-72.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010023-53.2011.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DE VAZ MARQUES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora de veículo de via terrestre, 

pertencente ao devedor. 2. A pretensão da parte exequente merece 

guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra de que a execução 

deve se processar pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob 

outra ótica, tem-se que os atos executórios devem ser pautados no 

sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o 

artigo 835, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, a 

penhora de veículos de via terrestre, colocando-os como quarta opção 

entre as possíveis de satisfação da dívida. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

base nos 835, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido 

veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a penhora e 

remoção do veículo descrito n o ID 6146972, como garantia da presente 

execução, devendo o referido veículo ficar na posse e guarda da parte 

exequente. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-35.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PORTO 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)
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Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-49.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-40.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende que 

sejam pagos valores que entende devidos, em função do contrato de 

trabalho avençado com a requerida. Alega o autor, em síntese, que foi 

contratado para o desempenho das funções de vigia, desde 2013, 

gozando de ótima reputação no mercado. A prestação de serviços em prol 

do réu se seu de forma ininterrupta/continua e permanente, iniciando no 

ano de 2013 através da celebração expressa de contrato de prestação de 

serviço, sendo que, foram firmados vários contratos temporários de 

prestação de serviços, demonstrando o animo de permanência e 

afetividade. Pugna, para que seja reconhecida a unidade contratual, 

devendo ser convertida a sucessão dos contratos temporários em apenas 

um contrato de trabalho por prazo indeterminado, bem como, sejam 

observados/respeitados os direitos trabalhistas do obreiro. O processo 

encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos 

processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se 

vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais 

negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a 

serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma 

vez que o embargado deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, embora devidamente citada. Todavia, a parte requerida 

apresentou resposta escrita. Assim, a revelia faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, acarretando as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a revelia não 

conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto 

nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando 

acima dela o livre convencimento do juiz. Predomina o entendimento na 

doutrina e jurisprudência o dever do ente público realizar Concurso para o 

preenchimento de seus cargos e funções, e assim não o fazendo, 

lançando mão da contratação temporária, da ensejo ao dever de pagar as 

horas trabalhadas, bem como deve recolher o FGTS, conforme ilação da 

Súmula 363 do TST. Pacificado está na doutrina e jurisprudência o 

sustentado acima, motivo pelo qual colaciona alguns julgados: “TJ-PR - 

Apelação Cível AC 3417925 PR 0341792-5 (TJ-PR) DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - 

AGRAVO RETIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO 

DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - 

APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCURADOR DO APELANTE 

FOI IMPEDIDO DE RETIRAR OS AUTOS DE CARTÓRIO NÃO COMPROVADA 

- NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÕES E OBSCURIDADES INEXISTENTES 

- SERVIDOR INTEGRANTE DA CARREIRA DE SEGURANÇA MUNICIPAL NO 

CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA - PEDIDO DE PROGRESSÃO 

FUNCIONAL PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, COM O 

RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - 
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IMPOSSIBILIDADE - INGRESSO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA LEI 

MUNICIPAL Nº 7.670 /1991 - FUNÇÃO EXERCIDA COMO AGENTE DE 

SEGURANÇA DIVERSA DAQUELA DESEMPENHADA PELO GUARDA 

MUNICIPAL - ISONOMIA AFASTADA - ADVENTO DA LEI Nº 10.630 /2002, 

DETERMINANDO CONDIÇÕES PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL, DESDE 

QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS - EXIGIBILIDADES NÃO 

PREENCHIDAS PELO APELANTE - REPOSIÇÃO DAS PERDAS 

INFLACIONÁRIAS CORRETAMENTE REALIZADA - LABOR EM REGIME DE 

COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS - JORNADA 13x35 - HORAS EXTRAS QUE 

SÃO COMPENSADAS PELO DESCANSO - LEGALIDADE - DECRETO Nº 922 

/1992 - ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÃO DE SEGURANÇA QUE 

VÊM SENDO REGULARMENTE PAGOS PELO APELADO - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM LOCAL 

INSALUBRE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra 

perfeitamente possível em razão dos elementos já carreados aos autos. 2. 

Inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que o procurador do 

apelante tenha sido impedido de retirar os autos de cartório para oposição 

de embargos de declaração e interposição do recurso de apelação. 3. Não 

há omissão e obscuridade quando as decisões atacadas analisaram, de 

forma suficientemente clara, precisa e fundamentada, todas as questões 

apontadas pelo apelante. 4. Não há como se conceder...” “TRT-4 - 

RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO 310007419985040382 RS 

0031000-74.1998.5.04.0382 (TRT-4) DO ADICIONAL SOBRE AS HORAS 

LABORADAS EM REGIME DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. Tem-se como 

regular o trabalho desenvolvido em jornada de compensação de horário, 

mesmo que insalubre a atividade do obreiro, desde que prevista em 

cláusula normativa. (...)” “TRT-4 - RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA 

RO 406009219975040661 RS 0040600-92.1997.5.04.0661 (TRT-4) DO 

ADICIONAL SOBRE AS HORAS LABORADAS EM REGIME DE 

COMPENSAÇAO DE HORÁRIO. Tem-se regular o trabalho desenvolvido em 

jornada de compensação de horário, mesmo que insalubre a atividade do 

obreiro, tendo em vista os termos da cláusula 5ª do contrato de trabalho 

contendo expressa previsão para o labor em regime de compensação de 

horário, em observância à previsão de cláusula 12ª de acordo coletivo da 

categoria profissional do demandante, vigência desde a data de admissão 

até final de abril/95. (...)” A admissão de servidores e empregados 

públicos é uma espécie de ato administrativo para o qual o direito positivo, 

mais precisamente a Constituição Federal de 1988, erigiu como exigência 

primeira e fundamental a prévia submissão dos candidatos ao concurso 

público de provas ou de provas e títulos, conforme art. 37, inciso II, do 

citado diploma. A não observância desta exigência implica, como 

consequência, na declaração de nulidade da admissão do servidor ou 

empregado público, como prevê o § 2º do art. 37 da Constituição. A 

contratação de servidores temporários sempre foi uma questão 

tormentosa suscitada, recorrentemente na doutrina e na jurisprudência, 

provocando controvérsias sobre a sua solução, dos efeitos gerados pela 

sua admissão, desde que regidos pela CLT, sem a observância da prévia 

exigência do concurso. O Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu uma 

posição sobre o assunto. Uniformizou sua jurisprudência por meio da 

súmula 363. Em suas alterações posteriores, feitas nas Resoluções nº 

111, de 4 de abril de 2002 e nº 121, de 28 de outubro de 2003, a súmula 

363 foi revisada apenas para esclarecer que o pagamento seria da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 

respeitado o salário-mínimo/hora, e em seguida, para acrescer a 

obrigatoriedade do pagamento dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS. Percebe-se que a posição da mais alta corte do judiciário trabalhista 

brasileiro, ao tratar da admissão viciada de servidor ou empregado 

público, é a de reconhecer como efeitos da invalidação deste ato tão 

somente o pagamento do salário e o recebimento dos depósitos do FGTS, 

a serem feitos em favor do servidor, não admitindo a convalidação deste 

ato e nem a produção de outros efeitos jurídicos, como o pagamento de 

férias, 13° salário e outros direitos do trabalhador celetista. Nesse sentido 

ficou pacificada a jurisprudência dos nossos tribunais, sendo que trago a 

colação um exemplo, in verbis: “TRT-1 - RO 1 RJ (TRT-1) CONTRATO 

TEMPORÁRIO. ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, IX DA CRFB. Ausentes os 

requisitos da necessidade temporária, do excepcional interesse público, e 

não respeitados os prazos previstos na Lei nº 8.745/93, o contrato tem 

prazo indeterminado e é regido pela CLT, na ausência de lei que disponha 

o contrário. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO 

CONTRATO. SALÁRIOS E FGTS DEVIDOS. De acordo com o artigo 37, II, 

da CRFB a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia 

aprovação em concurso público. O desrespeito a este requisito acarreta a 

nulidade absoluta do ato praticado, devendo a autoridade que o praticou 

responder pela contratação ilícita - §2º do artigo 37 da CRFB. Entretanto, 

como a energia do trabalho não pode ser restituída, pois o tomador público 

dela já se apoderou, o obreiro terá direito apenas aos salários ainda não 

pagos pelo serviço executado. O FGTS também é devido, por força do 

artigo 19-A da Lei nº 8036/90 e Súmula nº363 do C.TST.” Assim, 

depreende-se que o ente público pretendeu contratar, de forma direta, 

mão de obra permanente sob o simulacro de contrato temporário, na área 

de saúde, violando o princípio da obrigatoriedade do concurso público 

previsto no art. 37, II, da CR. Logo, o contrato é nulo de pleno direito, na 

forma do art. 9º, da CLT, sendo devido à reclamante, além das verbas 

salariais, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o 

salário-mínimo/hora, apenas o FGTS de todo o período trabalhado, ante o 

que preconiza a súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 3. 

DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente AÇÃO DE COBRANÇA, intentado por 

JOSE RIBARMAR OLIVEIRA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA - MT, conforme fundamentação supra, para condenar a 

requerida a o pagamento das verbas salariais, em relação ao número de 

horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora, abatendo-se o que já 

foi pago, bem como recolhimento do FGTS de todo o período de 

contratação. 33.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95. 3.4. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-90.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (EXECUTADO)

 

Vistos etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a sentença de extinção 

prolatada, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão, quanto ao pedido de busca de bens via RENAJUD. É o relatório. 

Fundamento. Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como 

esculpido no Código de Processo Civil possui caráter supletivo e 

sobretudo periférico, o objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. Nesse passo, faz-se necessário salientar que tal possibilidade se 

limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e contradição, haja 

vista que, sendo constatada a ocorrência de obscuridade, seu 

saneamento importa, apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, 

sem permitir a análise de elementos desconsiderados, tampouco a adoção 

de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da 

obscuridade significa mero esclarecimento do julgado. Todavia, se for 

para melhor elucidar a referida sentença, altero a mesma para incluir, no 

dispositivo a omissão reclamada. Motivo pelo qual, os embargos de 

declaração devem ser providos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, conheço 

dos Embargos, e dou-lhe provimento, para anular na decisão embargada, 

para realizar a referida busca, nos seguintes termos: “Vistos, etc. 1. 

Trata-se de pedido de consulta e penhora de veículos, por meio eletrônico, 

em nome da parte executada. 2. A pretensão da parte exequente merece 

guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra de que a execução 

deve se processar pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob 

outra ótica, tem-se que os atos executórios devem ser pautados no 

sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do crédito. O artigo 

854 do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a 

penhora de veículos registrados em nome da parte executada, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade até o 

valor indicado na execução. Ademais, a penhora de veículos efetuada por 

meio eletrônico é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a fazer a constrição de veículos no 

valor máximo da execução, não obstando seu direito de defesa, que 

largamente poderá ser exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo 

oportunizado a prova quanto ao revestimento de algumas das formas de 

impenhorabilidade. 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854 do 

Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte 

exequente, para o fim de autorizar a consulta e penhora sobre os veículos 

registrados em nome da parte executada, até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio eletrônico, via RENAJUD. 

4. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de veículos, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. Caso seja confirmado o bloqueio de veículos 

registrados em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

REANJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada, para caso queira, oferecer embargos no 

prazo legal. 6. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de veículos em nome do 

executado, resultou que em consulta direta deste magistrado, verifiquei a 

INEXISTÊNCIA DE VEÍCULOS A SER PENHORADO em nome da parte 

executada. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção do art. 

53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito” 3.2. 

Permanece, no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o 

registro da sentença, anotando-se a alteração. 3.3. Publique -se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO GOMES DE NOVAES OAB - BA21154 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/04/2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá - MT), na qual 

deverão comparecer as partes acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas, até o máximo de três (03) para cada uma, as 

quais deverão comparecer independente de intimação (art. 34, LJE). 2. 

Intime(m)-se, fazendo constar do mandado que a ausência do(a)(s) 

reclamante(s) acarretará extinção do processo (art. 51, I, LEJ), bem como 

condenação em custas processuais (Enunciado 28, FONAJE), e que a 

ausência do(a)(s) reclamado(a)(s) poderá acarretar a aplicação dos 

efeitos da revelia (art. 20, LJE). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-50.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por JUSINEI 

FERREIRA DOS ANJOS, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/2073737-5, e que foi surpreendido com a fatura de 

consumo de energia, referente ao mês de setembro no valor de R$ 

7.843,87 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete 

centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos, como não 

houve o pagamento integral do valor da fatura, teme pela interrupção do 

fornecimento da energia elétrica. Assim, pede a liminar para a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, ou que seja 

restabelecido, sob pena de cominação de multa diária. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e 

prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo 

requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar 

a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa 

do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida 
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ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pela parte, para determinar que a parte requerida abstenha de interromper 

o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor Nº 

6/2073737-5, ou restabeleça o fornecimento d energia elétrica em 24 

(vinte e quatro) horas, com relação aos valores discutidos na presente 

ação, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento, em benefício do autor, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. 

Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as advertências 

legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-50.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: THAIS SUELEN GARCIA - MT12190/O (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2018 Hora: 13:00 , 

devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-93.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PRICILA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-86.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-93.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-67.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 232-31.2016.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Autos nº: 232-31.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 60034.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de Ref. 185, DESIGNO audiência para o dia 19 de 

fevereiro de 2018, às 13h45min.

INTIME-SE o requerido, bem como a Defesa para comparecimento.

SOLICITE-SE escolta para comparecimento do ofensor CARLOS 

FRANCISCO BENITEZ que se encontra segregado cautelarmente.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente como ofício e mandado 

no que couber.

De Peixoto de Azevedo/MT, para Matupá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33836 Nr: 1146-08.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RIBEIRO DA SILVA, Paulo Cezar 

Arnhold, Lourdes Aparecida Pinha, LUNA & PINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Cláudio Policarpo - 

OAB:8796-B/MT, JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - OAB:9410/MT

 Processo nº 1146-08.2010.811.0111 (Código 33836)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Luna & Pinha Ltda e Outros

Vistos em correição.

1 – Após serem regularmente citadas, as partes Luna & Pinha Ltda e Paulo 

Cezar Arnhold deixaram de efetuar o pagamento voluntário do débito, 

resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte exequente 

requereu a penhora online das contas e aplicações financeiras de suas 

titularidades.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão judicial de f.52, quinto parágrafo.

3 – Quanto aos executados Gilson Ribeiro da Silva e Lourdes Aparecida 

Pinha, cite-os, pela via postal, com aviso de recebimento, com observância 

dos endereços declinados às f.75.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-29.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LASARIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE, DR. GUSTAVO DE 

ALMEIDA BATISTA, OAB/MT N.º 13.549, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 14/03/2018, ÀS 15:30 HORAS, DEVENDO 

COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA REFERIDA 

AUDIÊNCIA

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2018/DF

 O EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC

CONSIDERANDO o Ato n° 1159/2017/CM que aposentou a servidora Nair 

Martins Pereira, matricula 4194;

CONSIDERANDO o teor da Portaria 30/2017-DF, que nomeou a Sra. Nair 

Martins Pereira, matricula 4194, como membro da Comissão Processante 

da Comarca de Nobres;

 RESOLVE:

SUBSTITUIR a servidora aposentada Nair Martins Pereira pelo servidor 

PAULO CEZAR DE BRITO, matricula 3433, efetivo, Técnico judiciário PTJ, 

para integrar a referida Comissão.

 Publique-se. Cumpra-se.

Nobres, 05 de fevereiro de 2018.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67685 Nr: 3120-85.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ivone de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Costa de Oliveira - 

OAB:3535/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE DIREITO INDIVIDUAL 

HOMOGÊNIO, PELO PROCEDIMENTO COMUM.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DO VALOR DA CAUSA

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 o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

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.: 68475 Nr: 214-88.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasilina do Espirito Santo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria rural c/c pedido de aposentadoria por 

tempo de serviço ou aposentadoria por idade proposto por Brasilina do 

Espirito Santo Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações 

dos autos de hipossuficiência da parte requerente, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte ou demonstrada a inveracidade da alegada situação de 

hipossuficiência. II – DA INICIALDe acordo com o enunciado 149 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.Neste mesmo sentido é necessária a 

demonstração de início de prova material contemporânea aos fatos, 

vejamos:“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.” (AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton 

Carvalhido Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).No caso dos autos, 

considerando que a parte autora preencheu o requisito etário em 

25/03/2010, essa deverá trazer aos autos, como início de prova 

extemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a partir de 

25/03/2010 (ano de implementação das condições 2010 – meses de 

contribuição exigidos 174)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44163 Nr: 1272-20.2004.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Flores, Silvio da Silva, Jovair Mario 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Jovair Mario Rodrigues, já qualificado 

nos autos. Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas 

cautelares: prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os ato 

processuais, não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência 

sem comunicar à Autoridade Judicial o lugar onde será encontrado, além 

de não mudar de residência sem informar ao Juízo, tudo sob pena de 

revogação do benefício, cumprimento das medidas protetivas fixadas em 

benefício da vítima. Conste que em caso de descumprimento de qualquer 

das condições a preventiva poderá ser decretada.VALE A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o o acusado 

Jovair Mario Rodrigues em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.II- DO DESMEMBRAMENTO DO FEITOConsiderando que os 

acusados Silvio da Silvia e Nelson Flores estão foragidos com a prisão 

preventiva decretada, bem como que o acusado Jovair Mario Rodrigues 

apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, juntando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 551 de 655



comprovante de residência e se comprometeu a cumprir a todos os atos 

processuais, para melhor andamento processual a medida a ser imposta é 

o desmembramento do feito. Neste aspecto o artigo 80 do Código de 

Processo Penal faculta ao Juiz a separação dos processos, dentre outras 

hipóteses, quando reputar conveniente a separação, como no caso, em 

que os demais acusados não foram localizados para responder ao 

processo. Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao 

acusado Jovair Mario Rodrigues.III- DAS DISPOSIÇÕES FINAISExpeça-se 

carta precatória ao juízo da Comarca de Paranatinga/MT, com a finalidade 

de realizar o interrogatório do acusado Jovair Mario Rodrigues, a ser 

realizado no endereço de fls. 332-verso/333. Junte-se aos autos a Mídia 

Digital da oitiva da testemunha Airton Marques, realizado às fls. 268/269. 

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.Às 

providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de 

Direito em substituição legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39822 Nr: 546-86.2017.811.0031

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia, Jossimar José 

Fernandes (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por ser matéria de ordem pública, reconheço de ofício a 

incompetência absoluta deste Juízo, anulando os atos decisórios por este 

realizado neste feito.Encaminhem-se os autos para Vara do Trabalho de 

Diamantino/MT, com as anotações de estilo, conforme art. 985 da 

CNGC/MT.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nortelândia/MT, 

08 de fevereiro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 003/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito Definitivo das 

provas de Nível Médio, realizada no dia 04.02.2018, conforme disposto no 

Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de dezembro de 2018.

* O Edital Nº 003/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº. 004/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Definitivo do 

Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Médio, em 

conformidade com o Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de Dezembro de 2018.

* O Edital Nº 004/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46984 Nr: 215-29.2014.811.0090

 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: JOSÉ CÂNDIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 17 de fevereiro de 2018 às 09h00min., no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47347 Nr: 503-74.2014.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 24 de fevereiro de 2018 às 08h00min., no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53512 Nr: 1825-61.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARTINS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acerca da perícia médica 

agendada para o dia 24 de fevereiro de 2018 às 09h00min., no consultório 

do médico Guilherme José Fiebrantz Pinto, localizado na Rua Antonio 

Alves da Silva, nº 12, (Clínica Plena Saúde) Cidade: Nova Canaã do 

Norte/MT, devendo comparecer munido de documentos pessoais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48739 Nr: 271-28.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TAVARES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 Vistos.

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.
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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.

No mais, permaneçam os autos na Secretaria Judicial aguardando o 

cumprimento do benefício de suspensão condicional concedido.

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 OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 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

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do réu, nos termos do artigo 973 § 3º da 

CNGC, de que foi expedida carta precatória no presente processo para a 

Comarca de Colider/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha 

arrolada pelo Ministério Público: Rogerio Pereira da Silva, em audiência a 

ser designada pelo Juízo Deprecado.

Comarca de Nova Monte Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000006-98.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. BORDIGNON - ME - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 22 de março de 2018, às 13h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 368-74.2015.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO HEUERT JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECLON BODENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, bem como seu patrono via DJE, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 383-24.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Souza Fernandes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOCIR PAULO ROVARIS, ADELMO 

ANTONIO RUFFATO, Ester de Lourdes Berté Rovaris, Maria de Lourdes 

Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Anacleto de Pádua - 

OAB:124.487, Maria Fernanda Marcondes Ruston - OAB:186356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, ANA LÚCIA STEFFANELLO - OAB:4709-B/MT, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, Rogério Antônio de Lima - 

OAB:7303-A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, através de 

seu procurador, via Dje, para querendo, manifestar sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 372/373, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30564 Nr: 931-83.2006.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8.166-B, MARILIA DE CARVALHO PORTELA LUZ - OAB:OAB/MA 

5.204

 Nos termos da legislação vigente, intimo a procuradora da parte ré acerca 

do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58751 Nr: 635-12.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PRIMAVERA DO 

LESTE - PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66090 Nr: 2175-61.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON FELIPE LINO SOARES, JOSE 

CASSEMIRO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975-B/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B
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 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo os acusados alegado 

preliminares, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/02/2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Requisite-se o réu junto ao estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 100-15.2018.811.0107

 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: EMDS, JRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de Ester Miriam dos Santos Rocha e Jesmael 

Rocha Teixeira. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária aos 

requerentes.ARBITRO honorários advocatícios ao advogado nomeado em 

01 (um) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a Secretaria do 

Juízo expedir a respectiva certidão.Considerando que a presente 

sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a 

ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a 

hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da 

presente decisão.EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil de Nova Ubiratã/MT, para que sejam procedidas as 

anotações necessárias no assento de casamento das partes, e 

consignando expressamente que a virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: ESTER MIRIAM DOS SANTOS.Cumpridas estas 

diligências, procedam-se as anotações e comunicações de praxe e 

arquivem-se os autos, na forma das normas elencadas na 

CNGC-CGJ.Dispensável ciência ao Ministério Público, face à inexistência 

de interesses de menores e/ou incapazes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta sentença como 

mandado/ofício, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21469 Nr: 56-84.2004.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LORENZI, LUIZ UMBERTO EICKHOFF, 

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF, CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - 

OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50657 Nr: 20-27.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51673 Nr: 981-65.2013.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DATIVO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE A RESPOSTA CONFORME MANDADO DE 

INTIMAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS DE FLS. 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 426-14.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DAVID DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2018, 

às 16h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como mandado/ofício/carta 

precatória, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54087 Nr: 48-24.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, ALEXANDRE ANDRE 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539 PR, RAFAEL 

COMAR ALENCAR - OAB:41585, Willyam Peres Barboza - OAB:60.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Manfio - OAB:12.226-B 
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MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes, na pessoa dos seus 

procuradores, via Dje, para prosseguimento do feito, ante a decisão 

proferida nos embargos a execução apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55329 Nr: 588-72.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO ALVES & CIA. LTDA. - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLEY LUIZ ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55721 Nr: 737-68.2015.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO VILELA RIBEIRO, VALE DO RIO 

FERRO S/A PECUÁRIA, AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, 

ELSA MARIA ORFALI DE ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14.229 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, MICHEL FARINA MOGRABI - OAB:234821/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO GOMES NERI - 

OAB:2051-OAB/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998-MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, BEM 

COMO, SE MANIFESTE QUANTO A CITAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60651 Nr: 1644-09.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 154-83.2015.811.0107

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54780 Nr: 300-27.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURELIO ZILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos.

Anterior à apreciação do pedido da exequente (ref. 50) e levando-se em 

consideração o art. 854, § 3°, do CPC, determino a intimação do 

executado, por intermédio de seu patrono, via DJE, para que tome ciência 

do valor bloqueado na ref. 42 e se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação do executado, certifique-se e venham os 

autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54798 Nr: 308-04.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LEONIO MONTEIRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que este 

Magistrado estará participando do “24° Módulo do Programa de 

Pós-Graduação – MBA – Em Poder Judiciário”, a ser realizado nos dias 23 

e 24 de fevereiro de 2018 na Capital, REDESIGNO o ato aprazado para o 

dia 12 de julho de 2018, às 10h, permanecendo inalterados os demais 

comandos lançados anteriormente.

Ciência ao MP e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/ 

carta precatória/ofício, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59879 Nr: 1245-77.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI JOSÉ POZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, APRESENTE A GUIA DE DILIGÊNCIA QUE FOI PAGA PARA 

PODER VINCULAR O PAGAMENTO À CONTA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 286-72.2017.811.0107

 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: MARCELINO MANOEL SICHIERI, CARINE STUCCHI 

SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Silva, SIMONE GONÇALVES DE 

AGUIAR SILVA, MÁRIO RIBEIRO DA COSTA, cristiano saldanha do 

nascimento, DULCINÉIA LAZARETTE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 
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05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 1113-83.2017.811.0107

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, Lucas Dieterich Espindola Brenner - 

OAB:62993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 1211-68.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377 MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA JÚNIOR, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. As partes propurseram 

acordo.

 É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto. Pois bem. Constata-se que o acordo 

em comento foi livremente pactuado. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos 

moldes das cláusulas estipuladas livremente entre elas, fazendo de seus 

termos parte integrante desta decisão. Como consequência, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do atual Código de Processo Civil.

 Consoante às cláusulas do acordo o cumprimento integral da obrigação 

pactuada se dará até a entrega dos objetos descritos no Termo de 

Ajustamento. Assim, aguarde-se na secretaria por 06 (seis) meses, após 

dê se vista dos autos ao MPE para requerer o que de direito.

 Sem honorários advocatícios. Sem custas nos termos do § 3º, do artigo 

90, do Novo Código de Processo Civil.

 Após o cumprimento da obrigação pactuada, venham os autos conclusos 

para extinção da obrigação pelo adimplemento.

Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65194 Nr: 1814-44.2017.811.0107

 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: leonilda bonora juris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65392 Nr: 1916-66.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: maria aparecida pereira de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2018, 

às 16h15min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Requisite-se o réu junto ao estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao representante do Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76818 Nr: 150-78.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Leide Maria Castro de Souza, Nilza D'arc Rosa, 

Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT 15.512/O, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076/A, 

Laura Beatriz Alves Rodrigues - OAB:MT 12.661

 apresentou atestado médico informando que não poderia comparecer (fls. 

995/1010).f)Carta Precatória 9/2016 – expedida para Brasília/DF (fls. 

921/926), com a finalidade de colher o depoimento da testemunha: 

Anderson Angelo de Oliveira, não constando informações sobre o seu 

cumprimento.g)Carta Precatória 8/2016 – expedida para Parnamirim/RN 

(fls. 927/930), com a finalidade de colher o depoimento da testemunha: 

Romantiele Luciano da Costa, não constando informações nos autos 

sobre o seu cumprimento.Sendo assim, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que diga se persiste o interesse em ouvir as 
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testemunhas que residem nesta comarca José Marcos Barbosa e Valdir 

Rodrigues de Barro. Manifestando-se o MP pela oitiva, designe-se 

audiência de instrução independentemente de nova determinação, 

intimando-se réus, testemunhas e o Ministério Público para que a ela 

compareçam.Solicite-se informação (oficiando se necessário) quanto ao 

cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de Barra do 

Garças/MT, relativa à oitiva da testemunha: João Bosco de Aquino 

Araújo.Solicite-se informação (oficiando se necessário) quanto ao 

cumprimento das Cartas Precatórias 8/2016 (expedida para Parnamirim/RN 

- (fls. 927/930) testemunha: Romantiele Luciano da Costa) e 9/2016 

(expedida para Brasília/DF - (fls. 921/926) testemunha: Anderson Angelo 

de Oliveira).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:MT 13.217

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que apresente suas alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71132 Nr: 396-16.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

I. Em audiência as partes entabularam acordo nos seguintes termos: Ficam 

fixados alimentos no 26,20% do salário mínimo, correspondente, nesta 

data, a R$ 249,94 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), a serem prestados pelo alimentante (genitor/requerido) às 

alimentandas, até o dia 10 de cada mês, a ser depositado em Conta 

indicada. Os gastos extraordinários (saúde, dentista, material escolar, 

etc.) serão divididos em 50% para cada genitor, mediante devida 

comprovação de necessidade. Considerando os termos do acordo, 

verifica-se a inexistência de qualquer mácula, vício social ou de 

consentimento, tornando a sua homologação imperiosa.

II. Diante do exposto, homologo o presente acordo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, III, b, do NCPC. As partes renunciam ao prazo 

recursal, razão pela qual, declaro transitada em julgado a sentença nesta 

data. Sem custas e honorários.

III. FIXO honorários do defensor nomeado para o ato em 1 URH, e para o 

advogado da requerente o valor de 3 URH’s, uma vez que ingressou no 

feito em fase adiantada. EXPEÇA-SE certidão em favor dos advogados, 

independente de trânsito em julgado.

 IV. Publicada nesta data. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 502-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão:

I. Trata-se de Ação de Guarda c.c Exoneração de Alimentos, ajuizada por 

Elio Silva Santos, em relativa ao adolescente Wellyton Ferreira Silva, 

representado por sua genitora Diulihanne Ferreira.

II. Embora devidamente intimada a genitora do requerido não compareceu 

ao ato, possivelmente em razão da distância desta comarca com a de seu 

atual domicílio (Barretos/SP). Ante a notícia de que o adolescente vive com 

o requerente desde novembro de 2016, havendo confirmação pelos 

laudos de fls. 38/42 e 44/46, de que o mesmo está em ambiente saudável 

e mantêm boa relação com o genitor, FIXO em sede de tutela provisória o 

exercício da guarda de forma compartilhada, cessando, portanto, a guarda 

unilateral fixada a favor da genitora.

III. Tendo em vista a ausência da requerida, entendo desnecessária a 

designação de nova tentativa de conciliação, sendo assim, expeça-se 

carta precatória intimando-a para que apresente contestação, no prazo de 

15 dias, bem como para que se realize estudo psicosocial junto à 

requerida.

Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 877-37.2017.811.0106

 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: MVMdC, AVMC, SMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda Unilateral c/c Liminar, ajuizada 

por Marcos Vinícyus Mendonça da Cruz e Arthur Vinícios Mendonça Cruz, 

menores impúbres, representados por sua mãe Sandra Mendonça da Silva 

Cruz em desfavor Edinon Domingos da Cruz.

A parte informou que reatou o relacionamento com o requerido e pede a 

desistência do processo.

O Ministério Público, expressou concordância com o pedido.

DECIDO.

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que:

O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

Sendo assim e tendo em vista o parecer favorável do Ministério Público, o 

processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito;

II. Condeno o autor em custas e honorários, suspendendo a cobrança em 

razão da assistência judiciária gratuita;

III. EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no 

valor de 4 URH, tendo em vista o encerrado precoce do processo;

 IV. Com o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

V. A parte autora renuncia ao prazo recursal, bem como o Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 1015-04.2017.811.0106

 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: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV. Diante do exposto, homologo o presente acordo para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais e decreto o divórcio de João Rodrigues 

Barbosa e Lazara Oliveira Rodrigues Barbosa, com fulcro no artigo 1.571, 

IV do Código Civil, extinguindo, assim, o feito, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, III, b, do NCPC.V. As partes renunciam ao prazo 

recursal. CONDENO o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em atenção ao benefício da justiça gratuita.VI. 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil para que promova a respectiva 

anotação.VII. Com a juntada do laudo do agrimensor, OFICIE-SE ao INCRA 

para que promova as devidas anotações no cadastro do imóvel.VIII. Os 

autos deverão aguardar em secretaria a juntada do laudo do agrimensor, 
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após, inexistindo requerimentos pendentes de apreciação, arquive-se com 

baixas e anotações regulamentares.IX. FIXO o valor de 1 URH em favor do 

advogado nomeado para o ato, conforme tabela da OAB-MT. Expeça-se 

certidão.X. Traslade-se cópia desta sentença aos autos de fls. 

77414.Publicada nesta data. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69473 Nr: 647-39.2010.811.0106

 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: Coracy José de Freitas

 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:

 Assim prevê o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso, o embargante opôs os 

embargos a fim de modificar a sentença, com relação à data de início do 

benefício - DIB, adotada por este juízo. É nítido, assim, o caráter 

modificativo dos presentes embargos, uma vez que pretendem o reexame 

de matéria apreciada. Assim, não havendo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, a improcedência dos embargos é medida que 

se impõe. I. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os 

embargos de declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do NCPC, mantendo-se a sentença de fls. 131/133 

inalterada. II. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71791 Nr: 99-72.2014.811.0106

 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: Miriane Aparecida Marinho Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de auxílio maternidade 

de trabalhadora rural, para condenar o INSS ao pagamento, em uma única 

parcela, de 04 (quatro) meses de benefício em favor de MIRIANE 

APARECIDA MARINHO, com base no salário mínimo vigente à época do 

parto, o que faço com fulcro nos arts. 25, inciso III, 39, § único e artigo 71, 

todos da Lei n. 8.213/91. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.II. Serão acrescidas 

dos juros moratórios e correção monetária na forma da Lei n° 9.494, 

redação dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, 

STF, em caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas 

devidas será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, 

observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ.IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão somente sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).V. 

Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei 

Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. DEIXO de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a mil 

salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do NCPC.REGISTRE-SE. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68627 Nr: 587-03.2009.811.0106

 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: Naides Gomes Xavier

 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:

 Cuida-se de Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade, ajuizada 

por NAIDES GOMES XAVIER, em desfavor do INSS.

Às fls. 144, sobreveio a informação de que a requerente faleceu.

Em seguida, o requerido se manifestou pela extinção do feito, ante o óbito 

da requerente (fls. 145-verso).

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Se tratando a demanda previdenciária, na qual não restou comprovado o 

direito do autor ao benefício e, desta forma, sendo causa intransmissível, 

a extinção do feito é a medida a ser decretada.

Sobre a morte da parte dispõe o art. 485, IX:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal;

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

desistência da parte autora.

 II. Sem custas, uma vez que deferida gratuidade da justiça ao autor (fls. 

24/26).

III. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68629 Nr: 589-70.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emiliana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIME-SE a parte impugnada para, querendo, apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 605-14.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Araujo Pereira

 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:

 Considerando que foi juntado equivocadamente a pauta de audiência de 

fls. 56, uma vez que não foi realizada audiência de instrução neste 

processo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 3 DE 

ABRIL DE 2018, às 15h30min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.
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 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75233 Nr: 207-33.2016.811.0106

 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: ACLFdS, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o despacho de fls. 57 e a certidão de fls. 59, DESIGNO 

audiência de conciliação para o DIA 18 de ABRIL de 2018, às 13h00min 

(MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverá apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68575 Nr: 537-74.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Pereira 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:

 Considerando a informação de que o perito nomeado não se manifestou 

até o momento (fls. 102) e que a requerente não foi examinada, 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 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.: 74591 Nr: 674-46.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Silva da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerente apresentou justificativa às fls. 44/45, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 3 DE ABRIL DE 

2018, às 15h00min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77015 Nr: 263-32.2017.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Paula da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 Tendo o exequente/embargado manifestado interesse em transacionar, 

fls. 45, e por ser este o método de solução de conflitos preferencial, 

segundo o NCPC, DESIGNO audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 18 DE ABRIL DE 2018, às 16h00 (horário de Cuiabá-MT).

Caso o executado não tenha interesse na realização do ato, deverá 

informar o juízo em tempo hábil, evitando-se, assim, a ocupação 

desnecessária da pauta de audiências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 8 7 - 6 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010388-54.2016.8.11.0106 Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-69.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 8 7 - 6 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010388-54.2016.8.11.0106 Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-24.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 0 - 2 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010389-39.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-39.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010389-39.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALDIVINO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Verifico que 

há pluralidade de processos com as mesmas partes, pedidos e causa de 

pedir, sendo distintos apenas no que toca aos “contratos” que deram 

causa à inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8010390-24.2016.8.11.0106 8010389-39.2016.8.11.0106 Há, portanto, 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-76.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 5 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010393-76.2016.8.11.0106 8010394-61.2016.8.11.0106 Há, portanto, 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-46.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 5 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010393-76.2016.8.11.0106 8010394-61.2016.8.11.0106 Há, portanto, 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 5 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010393-76.2016.8.11.0106 8010394-61.2016.8.11.0106 Há, portanto, 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam 

decididos separadamente. Desta forma, DETERMINO à secretaria que 

APENSE os processos, para que tramitem conjuntamente, nos termos do 

art. 286 do Código de Processo Civil. Caso se identifique outros processos 

com as mesmas características não incluídos na lista acima, proceda-se 

também com seu apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N°. 010/2018/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 e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 
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Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 RETIFICAR a portaria 007/2018/DF, de 05.02.2018, PARA QUE, ONDE 

CONSTA:

 “a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício”,

 FAZER CONSTAR:

 “a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.”.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Paranaíta/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 009/2018/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 e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 RETIFICAR a portaria 006/2018/DF, de 05.02.2018, PARA QUE, ONDE 

CONSTA:

 “ REVOGAR a Portaria nº 026/2017/DF, de 05.07.2017, que nomeou a 

servidora efetiva a Sra. DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI, brasileira, 

casada, portador do RG n. 19881614 SSP-MT e CPF n. 031.252.761-60, 

para exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Vara Única desta Comarca, com efeitos a 

partir do dia 07/02/2018.”,

 FAZER CONSTAR:

“EXONERAR a servidora comissionada Sra. DAYENE ENDRIELLE LISBOA 

PASINI, brasileira, casada, portador do RG n. 19881614 SSP-MT e CPF n. 

031.252.761-60, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Vara Única desta Comarca, com efeitos a 

partir do dia 07/02/2018.”.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Paranaíta/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA nº 011/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar à criança e ao adolescente 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante da sociedade 

em geral;

CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069 de 13.07.90);

CONSIDERANDO os festejos carnavalescos do ano de 2018;

DETERMINA:

Art. 1º. Fica vedada expressamente a entrada e permanência de menores 

de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos representantes legais ou 

responsável e menores de 12 (doze) anos, ainda que acompanhados, em 

bailes, bares, clubes, festas públicas e estabelecimentos congêneres, que 

se realizarem a partir da meia-noite, devendo o responsável pelo evento 

fiscalizar tal ocorrência.

Art. 2º. As pessoas que já tiverem completado 18 (dezoito) anos poderão 

ingressar e participar dos bailes noturnos, podendo os organizadores do 

evento exigir a exibição de documento oficial comprobatório.

Art. 3º. Fica, desde já, autorizado a realização de matinês ou vesperais, 

com término às 20h30min, reservada a festa vespertina para as crianças 

e adolescentes com idade até 14 (catorze) anos, adotando o responsável 

as medidas consentâneas tendo em vista a compleição dos participantes, 

se for o caso e as circunstâncias exigirem.

Art. 4º. Deverá ser observado, de forma geral, o disposto no art. 81 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente a proibição de venda 

ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas aos menores, bem como a 

venda de produtos cujos componentes possa causar dependência física 

ou psíquica, ainda que por utilização diversa da prevista, mas indevida, 

devendo os responsáveis pelo evento observar as regras inerentes aos 

bons costumes.

 § 1º. A venda de bebida alcoólica e cigarros a menores de 18 (dezoito) 

anos, configura, ainda, crime por parte do proprietário do estabelecimento 

nos termos da lei.

§ 2º. O não cumprimento da presente norma e dispositivos citados pelos 

Senhores Proprietários e Organizadores de Festas, acarretará aos 

transgressores as severas punições previstas em Lei (ECA), tais como 

multa, o fechamento do estabelecimento e penas de detenção, caso o fato 

não constitua crime mais grave.

§ 3º. É obrigatório aos bares, restaurantes, lanchonetes, boates, 

discotecas, supermercados, casas de conveniências, festas, bailes, 

congêneres, e nos estabelecimentos que comercializam ou fornecem, 

ainda que gratuitamente, bebidas, armas, munições, explosivos cigarros e 

similares, a fixação de aviso em local visível e de fácil acesso informando 

sobre a proibição da venda destes produtos a crianças e adolescentes 

(em tamanho A4).

§ 4º. Os responsáveis pela realização dos bailes carnavalescos e 

estabelecimentos de rua onde o carnaval for realizado nesta modalidade, 

cuidarão para que sejam observadas as determinações contidas na 

portaria, durante essas festividades, sob pena de imposição de multa e 

demais cominações.

Art. 5º. Os clubes, similares, ou qualquer outro local destinado aos 

eventos deverão manter afixados em lugar visível, uma cópia de 

documento hábil de licença e ou autorização da Prefeitura quanto à 

segurança do prédio onde serão realizados os eventos festivos, assim 

como as demais autorizações exigidas pelo Poder Público.

Art. 6º. Esta Portaria não regula a frequência de pessoas com idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos, sendo que, quando os clubes e demais 

estabelecimentos fixarem limites de idade superior aos fixados nesta 

Portaria, os conselheiros tutelares e Agentes Voluntários da Infância, 

cooperarão com o fim de serem elas obedecidas.

Art. 7º. Os menores de 18 (dezoito) anos em situação irregular nos 

eventos serão retirados e imediatamente entregues aos pais ou 

responsáveis ou, se necessário, recolhidos às instituições próprias, ou 

com comunicação e entregues ao Conselho Tutelar, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos estabelecimentos, 

clubes e dos pais.

Art. 8º. A presente portaria deve estar afixada à entrada dos 

estabelecimentos (em tamanho A4).

Art. 9º. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela Autoridade 

Judiciária.

Art. 10. Aos policiais militares, policiais civis, aos membros dos Conselhos 

Tutelares, aos Agentes Voluntários da Infância, o Conselho Municipal da 

Criança, e demais entidades responsáveis pela fiscalização de atividades 

envolvendo crianças e adolescentes, poderão fiscalizar a execução da 

presente Portaria, devendo as autoridades policiais (civis e militares), 

prestarem o devido auxílio quando solicitadas e requisitadas, 

INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, 

autuando o estabelecimento comercial, possibilitando a aplicação da 

penalidade respectiva de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e LCP (Lei das Contravenções Penais).

Art. 11. A não observância do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às 

sanções previstas na Lei nº 8.069, de 13/07/90.

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor, a partir de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Art. 13. Remeta-se cópia desta Portaria ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e do Conselho 

da Magistratura, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ao Conselho Tutelar, ao 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, aos Agentes 

Voluntários da Infância, à Polícia Militar, à Polícia Civil, a Prefeitura 

Municipal, a Secretaria Municipal de Ação Social, a Secretaria Municipal de 

Turismo, e aos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e 

estabelecimentos congêneres da cidade, encarecendo a necessidade, no 

interesse do serviço público, da mais estreita cooperação com a Justiça 

da Infância e da Juventude.

Dê-se ciência da presente Portaria aos meios de Comunicação (Rádio, 

Televisão e Internet) para que ocorra ampla divulgação.

P.R.I.

Cumpra-se.

Paranaíta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 539-77.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Termade Madeiras Ltda, TIAGO ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 Vistos.

Tendo em vista que o valor dos bens oferecidos em substituição da 

garantia pela parte executada às fls. 231/232, ultrapassam o valor atual do 

débito (fl. 224), DETERMINO a substituição dos bens imóveis oferecidos 

em garantia às fls. 177/179, mormente estarem em nome de terceiro.

DEFIRO ainda a substituição dos veículos objetos de restrição via sistema 

Renajud (fl. 116). Procedo nesta data a baixa da restrição, conforme 

extrato em anexo.

Ainda, DETERMINO a intimação da cooexecutada Selma Rodrigues Aragão 

Rufatto para comparecer no balcão de atendimento da vara a fim de 

assinar o termo de penhora dos bens substituidos, constando as 

advertências de fiel depositária do bem, FICANDO CONDICIONADA A 

SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PELA ASSINATURA DO RESPECTIVO 

TERMO, em 05 (cinco) dias e, após dê-se vista à Fazenda Pública 

Nacional, via remessa dos autos.

Expeça-se a secretaria o termo de oferecimento de penhora, conforme 

acima determinado.

Sem prejuizo, procedo nesta data a restrição judicial via Renajud dos bens 

substituidos para impedimento de transferência. Todavia, tendo em vista o 

parcelamento do débito pela parte executada, SUSPENDO os prazos para 

oposição de eventuais embargos pelas partes executadas.

Por fim, DETERMINO que a escrivania altere a capa dos autos e o sistema 

Apolo, tendo em vista que o redirecionamento da execução aos sócios da 

empresa executada.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 613-29.2012.811.0095

 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: Akira Kumissaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curt Vitus Grander, Sandra Costa Lima Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:MT0014430A, Michelle 

Azevedo Filho - OAB:16.239-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos,

Tendo em vista a informação de CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO 

entre as partes, juntado às fls. 130/131 da ação monitória, fls. 39/42 dos 

embargos monitórios e fls. 17/19 dos embargos de terceiro, devidamente 

homologado, diante da transação efetuada, resta ser aplicada a extinção, 

com resolução de mérito nos seguintes processos: Ação Monitória 

(principal) – Código 60699, Embargos à Execução – Código 71101 e 

Embargos de Terceiro – Código 71103.

Ademais, no termo do acordo as partes pactuaram que cada parte arcará 

com os honorários de seus respectivos patronos, bem como requereram a 

isenção das custas processuais. Entretanto, INDEFIRO a isenção das 

custas, sendo que estas deverão ser pagas de forma rateada por ambas 

as partes.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 Todavia, sendo as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65123 Nr: 46-90.2015.811.0095

 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: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDS, EdACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Portanto, o autor deveria se atentar em NÃO INGRESSAR COM “PEDIDO 

DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA”, IGNORANDO 

A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL, justificando sua conduta 

devido ao fato de evidente conflito familiar, requerendo além de tudo uma 

“ORDEM JUDICIAL” para acalmar os ânimos dos irmãos e da inventariante 

até o final deste processo. Diante do exposto o presente feito deve ser 

extinto por falta de interesse de agir, devido ao fato da existência de 

inventário extrajudicial perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alta 

Floresta/MT.Logo, diante da falta de interesse de agir do autor, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71101 Nr: 1475-58.2016.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curt Vitus Grander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Akira Kumissaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Mariana Mocci Dadalto - OAB:19.947/MT, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239

 Vistos,

Tendo em vista a informação de CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO 

entre as partes, juntado às fls. 130/131 da ação monitória, fls. 39/42 dos 

embargos monitórios e fls. 17/19 dos embargos de terceiro, devidamente 

homologado, diante da transação efetuada, resta ser aplicada a extinção, 

com resolução de mérito nos seguintes processos: Ação Monitória 

(principal) – Código 60699, Embargos à Execução – Código 71101 e 

Embargos de Terceiro – Código 71103.

Ademais, no termo do acordo as partes pactuaram que cada parte arcará 

com os honorários de seus respectivos patronos, bem como requereram a 

isenção das custas processuais. Entretanto, INDEFIRO a isenção das 

custas, sendo que estas deverão ser pagas de forma rateada por ambas 

as partes.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 Todavia, sendo as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71103 Nr: 1477-28.2016.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra da Costa Lima Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Akira Kumissaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Mariana Mocci Dadalto - OAB:19.947/MT, Michelle 

Azevedo Filho - OAB:16.239-O/MT

 Vistos,

Tendo em vista a informação de CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO 

entre as partes, juntado às fls. 130/131 da ação monitória, fls. 39/42 dos 

embargos monitórios e fls. 17/19 dos embargos de terceiro, devidamente 

homologado, diante da transação efetuada, resta ser aplicada a extinção, 

com resolução de mérito nos seguintes processos: Ação Monitória 

(principal) – Código 60699, Embargos à Execução – Código 71101 e 

Embargos de Terceiro – Código 71103.

Ademais, no termo do acordo as partes pactuaram que cada parte arcará 

com os honorários de seus respectivos patronos, bem como requereram a 

isenção das custas processuais. Entretanto, INDEFIRO a isenção das 

custas, sendo que estas deverão ser pagas de forma rateada por ambas 

as partes.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 Todavia, sendo as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 2316-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNdS, MDPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito ao(s) patrono(s) doautor, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63589 Nr: 2031-51.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana Ricordi Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa do 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 643-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSS, ALSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

dos requerentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62629 Nr: 1632-22.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Pereira de Sousa, Walison Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa 

dos requerentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62662 Nr: 1655-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, PRMS, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - ra. 

Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para promover a 

defesa do requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62662 Nr: 1655-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, PRMS, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

DrJoão Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do 

REQUERIDO, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 691-53.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIBEIRO LOPES - 

OAB:28877

 Vistos etc.

 Defiro o pedido da defesa de fls. 113 e acolho a cota do Ministério Público 

de fls. 129.

Remeta-se o presente Executivo de Pena a Comarca Jataí-GO, para que a 

reeducanda dê prosseguimento ao cumprimento de sua pena, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1387-84.2012.811.0022

 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): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Defiro o pedido. Após a manifestação, venham-me os autos 

conclusos para deliberações. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 915-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Bellini, Rogerio Rosa Carnavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Acolho a cota do Ministério Público de ref. 18.Ante a 

suspensão de Defensoria Pública nesta comarca, nomeie-se a Sra. 

Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a defesa do 

interditando um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca.Determino intimação da requerida para que compareça em 

audiência para realização de sua entrevista, marcada para o dia 14 de 

junho de 2018, às 14h00min.Ante a URGENTE necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, podendo ser localizado na Rua 

Afonso Pena, n.º 809, Centro, Rondonópolis-MT, que deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos 

para instruir a pericia médica no prazo de 05 (cinco) dias.Após com a 

juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para 

agendar data, hora e local para realização da perícia, com a urgência que 

o caso requer, informando este Juízo com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação 

das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade 

psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o exercício dos 

atos para a vida civil, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 1567-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Madeira Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

.Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 1708-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RQF, WDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa dos 

requerentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63101 Nr: 1821-97.2017.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânio Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente do Serviço de Trânsito/Chefe da 41ª 

CIRETRAN de Pedra Preta/MT, Agente do Serviço de Trânsito Vistoriador 

da 41ª CIRETRAN de Pedra Preta/MT, Dr. Edson Arthur Teixeira Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para 

suspender os atos praticados pela autoridade coator, determinando a 

imediata liberação do veículo HONDA CG TITAN, ano 1996/1996, placa 

JYJ6778 / SP, RENAVAM 00657775339, Chassi 9C2JC250TTR084063, Cor 

Azul, ficando o impetrante nomeado como o fiel depositário do bem, sem 

possibilidade de disposição do veículo, até o término do inquérito policial ou 

da ação penal, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 2028-96.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBdS, MNdS, ABMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Agnes Lais Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872/O, para promover 

a defesa dos requerentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2698-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 18.824/B, para 

promover a defesa do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 816-40.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS, PRMS, LMdS, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Lucimar Dias da Silva - OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa 

da autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 3158-24.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo José Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT, Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:MT/17.933

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte requerida de ref. 21.

Determino a expedição do mandado para que a parte autora proceda a 

restituição do veículo ao requerido Ronildo Jose Camargo, nos termos 

expostos na decisão de ref. 19.

Intime-se a parte requerida para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66109 Nr: 3068-16.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Cesar Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da petição e documentos de fls.01-43, e, com fulcro no artigo 321 

do Código de Processo Civil, concedo a requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que informe e comprove a este Juízo o seu endereço atualizado, 

(comprovante de endereço em nome da autora).

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48907 Nr: 226-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Ronaldo Leite da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por José Ronaldo 

Leite da Fonseca em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os 

requisitos legais, e por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença na condição de 

segurado obrigatório.

Com a inicial vieram os documentos de fls.10-34.

Em decisão de fls.40 fora recebida a inicial, deferindo a gratuidade 

judiciária, ocasião em que fora determinada a citação do requerido para se 

manifestar, bem como indeferida a tutela de urgência.

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls.44-48, 

alegando ausência de comprovação de redução da capacidade para o 

exercício da atividade que anteriormente exercia.

Por sua vez, o requerente apresentou impugnação à contestação às 

fls.56-61, reiterando os pedidos iniciais, bem como a realização de perícia 

médica judicial.

Fora determinada a realização de perícia médica judicial conforme fls.90, 

ocasião em que houve a sua realização conforme laudo médico emitido 

pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, às fls.108-115.

O requerente manifestou-se acerca do Laudo pericial às fls.119-120.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada, ajuizado por José Ronaldo 

Leite da Fonseca em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando estarem preenchidos os requisitos legais, devidamente 

qualificados nos autos.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa.

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

57781894 ¬ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE 

COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGUNDO 

O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA 

DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 

101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA 
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PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o 

segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da 

contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. 3. Suspende¬se o prazo prescricional no período 

entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua 

resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços 

mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma 

mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE 

DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE 

AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O 

PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito 

do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando 

começou a receber o auxílio¬doença do órgão previdenciário, o que foi 

convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA 

PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. 

Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a 

Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na 

análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida 

em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o 

reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. 

INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento 

contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente 

quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR; ApCiv 

1365199¬7; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz 

Patitucci; Julg. 10/09/2015; DJPR 01/10/2015; Pág. 178)(grifo nosso).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença pleiteado pelo 

requerente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

comprovação de segurado com o período de carência exigido em lei, e a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual que exercia por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos.

 O artigo 59, da Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o auxílio-doença que diz:

 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 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.

Nesse caso o requerente figura como segurado obrigatório da previdência 

social conforme se vê nos autos, a condição de trabalhador urbano foi 

comprovada pela parte autora, através dos documentos pessoais 

juntados às fls.14-23.

Para fins de concessão de benefício previdenciário considera-se 

trabalhador urbano na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

artigo 11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando:

 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;

Em se tratando de período de carência, exigência para concessão do 

benefício requerido pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser 

comprovado, tendo em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei 

8.213/91, em que o requerente se enquadra, sendo:

 Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

A fim de comprovar a sua doença, o requerente juntou aos autos exames 

laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser o requerente portador de 

câncer de próstata e hérnia de disco (CID-C61, CID-M51).

Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes e pelo juízo, fora nomeado perito médico onde se comprovou 

mediante laudo de perícia médica realizada pelo Médico Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho, às fls.108-115, que o requerente é portador câncer de 

próstata e hérnia de disco (CID-C61, CID-M51), com redução da sua 

capacidade laboral, onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial e 

permanente devido a hérnia de disco, porém não causa invalidez.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido de concessão do benefício de 

auxílio-doença a segurado obrigatório e portador de doença comprovada, 

vejamos:

 99111709 – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. RECOLHIMENTO DO PREPARO 

PELA AUTARQUIA FEDERAL AO FINAL DO PROCESSO. DEFERIMENTO. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. 

R E E S T A B E L E C I M E N T O  D A  C O N C E S S Ã O 

DOAUXÍLIO-DOENÇA.AUTORA,PORTADORA DE DOENÇA DEGENERATIVA 

DE HERNIA DE DISCO LOMBAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO. 

DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUA RE-INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO COMO FORMA DECOMPLEMENTAÇÃO DO SEU 

SALÁRIO. DEMONSTRAÇÃO QUE A INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE QUE LHE ACOMETE OCASIONOU MANIFESTA REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. 

MANUTENÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA PRIMEVA. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 

UNANIMIDADE. A autarquia previdenciária equipara-se à Fazenda Pública 

em prerrogativas e privilégios, razão pela qual não é exigível do INSS o 

depósito prévio do preparo como condição de admissibilidade do recurso, 

nos termos do art. 27, do CPC, podendo tal pagamento realizar-se no final 

do processo. A autarquia não está isenta das custas devidas perante a 

Justiça Estadual, mas só deverá pagá-las ao final da demanda, se 

vencido. Precedentes do STJ. Prefacial acolhida. No caso concreto, 

comprovada a concausalidade da doença com a função desenvolvida pela 

autora, o laudo pericial concluiu por sua inaptidão apenas para exercer a 

sua função habitual (carteira), podendo ser reabilitada em outra que não 

esteja exposta ao risco ergonômico de levantamento e transporte de peso 

e posição ortostática prolongada, o que autoriza a concessão do benefício 

de auxílio-doença enquanto estiver submetida ao processo de reabilitação. 

Cessado este processo, em atendimento ao estabelecido no art. 86, da Lei 

nº 8.213/91, concede-se o benefício do auxílio-acidente, diante da 

redução permanente da capacidade laborativa. Apelação cível conhecida 

e parcialmente provida no sentido de autorizar o pagamento do preparo ao 

final do processo, se vencida a autarquia. Unanimidade. (TJSE; AC 

201300223147; Ac. 9505/2014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy 

Pinheiro da Silva; Julg. 30/06/2014; DJSE 03/07/2014).(grifo nosso).

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença do 

requerente, impõe-se ao caso a concessão do benefício de 

auxílio-doença, em que se enquadra e tem direito a parte autora.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado o requerente, 

através do acervo documental e pericial, ser, segurado obrigatório, bem 

como ser portador de câncer de próstata e hérnia de disco (CID-C61, 

CID-M51), DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pela requerente 

para a concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a José Ronaldo Leite da Fonseca, na base de um salário 

mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data 
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da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 60, § 1°, da Lei 

8.213/1991, qual seja, 22 de agosto de 2014, conforme fls.12.

 Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 269, inciso I, do Código do Processo Civil.

 Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente José Ronaldo 

Leite da Fonseca, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) 

dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 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).

Sem custas face a gratuidade judiciária.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 1579-12.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Aguiar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.32-36. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62627 Nr: 1630-52.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Valéria Fortunado Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido de penhora on-line efetuado pela autora em 

ref:33, com o fito de cumprimento da tutela de urgência anteriormente 

concedida.

Contudo, a parte autora não trouxe aos autos orçamento pormenorizado 

com os valores dos medicamentos solicitados.

Desta feita, intime-se a autora para que junte aos autos o documento 

supramencionado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1709-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Regiane Quirino Farias, WDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:21712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa dos requerentes, no prazo legal, bem como para manifestar quanto 

a juntada de Ofício de Ref: 22, manifestando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66061 Nr: 3057-84.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Louize Honorato Freitas 

Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 02, intime-se a parte autora para recolher 

as Taxas Judiciaria e Custas Judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva sem o cumprimento.

Após, havendo o pagamento, cumpra-se a missiva conforme o deprecado.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já 

determino a devolução da carta precatória ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16468 Nr: 1140-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Max Lobato Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc. Tendo em vista a manifestação da Douta Promotora de Justiça, 

às fls. 182, bem como a desistência da testemunha acima referida, dou 

por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 1385-46.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Maria Bottezini Schaffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.60-65. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54310 Nr: 553-42.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Izalina Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado conforme certidão 

de fls.27, e não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso II do 

mesmo Códex.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 1029-80.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.32-36. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 16h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59958 Nr: 338-32.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Clemente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

A fim da comprovação da qualidade de segurado especial da falecida e a 

qualidade de dependente do segurado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 15h00min, devendo as partes 

ser intimadas juntamente com seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas previamente arroladas, ambos requerente e requerido, terá o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada para audiência, para 

arrolar suas testemunhas, as quais deverão comparecer independente de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 1507-46.2011.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Rosa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Leonardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

Conforme se depreende dos autos, intimada por seu patrono, a requerente 

em nada manifestou. Intimada pessoalmente, por outro lado, compareceu 

em cartório manifestando desinteresse, deixando de promover qualquer 

ato para promover o regular processamento.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150741 Nr: 547-46.2018.811.0028

 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: AMMdS, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para ciência do inteiro teor da decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70702 Nr: 1449-43.2011.811.0028

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serviço Social do Comercio - SESC PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé, Olindo da Silva 

Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Salah Ayoub - OAB:9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 20,00 

( vinte reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o mandado de intimação de sentença, expedido nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 2334-52.2014.811.0028

 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: João Bosco Gaiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Suele Dias Gaiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 101707

SENTENÇA

 VISTOS,

Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, nos termos da certidão de ref. 50, e 

manteve-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas devido a justiça gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 2311-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 INTIMANDO o requerente, através de seu procurador, a fim de impugnar a 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 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: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110388 Nr: 1709-81.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzirete Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 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): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar a defesa , conforme juntada de 

mandado de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133885 Nr: 1515-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Mauro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, Luciana Povoas Lemos - OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, nos termos da decisão de ref. 4, a seguir 

transcrito: " VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de 

Evidência proposta por VALDINEI MAURO DE SOUZA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO.

Verifica-se que o autor estabelece o valor da causa em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), tendo devidamente efetuado os depósitos referentes as custas 

processuais.

Pois bem. O art. 292, §3º do CPC disciplina que o juiz corrigirá de ofício o 

valor da causa se constatar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão, o que resta demonstrado nos autos, uma vez que o autor 

pleiteia a repetição de indébito dos valores pagos em conta de energia 

elétrica referente ao tributo denominado ICMS (Imposto Sobre Circulação 

de Bens e Serviços), o qual sustenta ser indevido em razão de expressa 

previsão legal, que estabelece a incidência do referido imposto tão 

somente sobre prestação de serviço que opere efetiva circulação e/ou 

aquisição de energia elétrica, o que não é o caso do autor, tendo em vista 

que exerce atividade de extração de minério. Em análise as faturas de 

energia acostadas a exordial, constata-se que os valores pagos de ICMS 

variam entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 23.000,00 (vinte e três mil 

reais). O art. 292, II do CPC/2015 assim disciplina: 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; [...] Sendo o objeto da ação a 

declaração de inexistência jurídica tributária e consequente repetição de 

indébito, tem-se que o valor da causa corresponde aos valores já pagos 

em razão da aplicação do ICMS.

Dito isso, Intime-se o autor para emendar a petição inicial, devendo constar 

como valor da causa a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais), por consequência, efetuar o depósito das custas judiciais 

proporcionais ao novo valor da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção do mérito.

Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria da vara e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-83.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINI MONGE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 0010294-71.2015.811.0045 Polo Ativo: TITA 

MODAS- PRESENTES E AVIAMENTOS Polo Passivo: EDILAINI MONGE DA 

SILVA DECISÃO VISTOS, Ressai dos autos que, regularmente citada para 

comparecer em audiência de conciliação, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, nem mesmo contestou a ação, o que impõe a 

aplicação da regra processual descrita no artigo 20 da Lei 9.099/95 que 

estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Ocorre que o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Ante o exposto, converto o julgamento 

em diligência a fim de determinar que a parte autora acoste aos autos as 

notas promissórias que instruem a presente ação de cobrança no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014154-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014154-24.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ARCELINA DA SILVA BARROS 

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 Em consulta no Sistema PJE constatou-se a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de 

pedir, com a ação proposta de n. 8013855-81.2016.811.0028, no qual 

consta sentença de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre 

as partes. (Id 8756980) 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. 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. 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 

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: 8010394-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

S E N T E N Ç A Cuida-se de reclamação manejada por ARIADNA 

MEDEIROS DOS SANTOS em desfavor de CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A pleiteando o recebimento de quantia que 

entende ser credora e, no curso da lide, postulou a desistência. 

Relatados, decide-se. O feito comporta imediato julgamento. A desistência 

da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de 

direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, a norma do art. 51, § 

1º da LJ autoriza o arquivamento de plano. Posto isso, na forma do artigo 

267, inciso VIII do Código de Processo Civil, homologa-se a desistência da 

ação para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra. Arquive-se. Poconé-MT, 15 de 

dezembro de 2015. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016197-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)
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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: 

8016197-65.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE EDMILDES CORREA 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8010401-30.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010401-18.2015.811.0045 Polo 

Ativo: REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA Polo Passivo: OI S/A 

VISTOS, Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até 

julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de 

que se encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado 

no primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016184-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FIALHO DE BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016184-66.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA FIALHO 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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 8010404-82.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA CRISTINA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010404-70.2015.811.0045 Polo 

Ativo: VALESCA CRISTINA RONDON Polo Passivo: OI S/A VISTOS, 

Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 571 de 655



tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até 

julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de 

que se encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado 

no primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018952-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

Liminar em que JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO e VIVO S/A formularam 

acordo em audiência de conciliação, postulando pela sua homologação. 

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. Expeça-se o necessário. 

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: 8016145-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016145-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: OSVALDO DE ALMEIDA 

ROCHA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 8015688-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA CARMELINA DE CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015688-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FELICIANA CARMELINA DE 

CARVALHO E 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. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8010690-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER QUERINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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 em que 

ESTER QUERINA DA CUNHA, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A formularam 

acordo em audiência de conciliação, postulando pela sua homologação. 

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 
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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. Expeça-se o necessário. 

Verifico que já foi cumprido o acordo entabulado, desta forma 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: 8015667-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015667-61.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LISANDRO MONGE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8017935-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017935-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA PIRES 

REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da 

parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. 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: 8014382-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON ALVES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014382-96.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ADENILSON ALVES DE 

OLIVEIRA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. 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: 8012319-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE 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)

 

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, 
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não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 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. Transitado em julgado, 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: 8016300-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LONGINA ANTONIA 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: 

8016300-72.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LONGINA ANTONIA 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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. 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: 8017939-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAZARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-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: 

8017939-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE LAZARO 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. 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: 8014378-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA 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: 

8014378-59.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIO FERREIRA 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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGISA S.A. 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: 8012428-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PRADO MUNIZ (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)

 

SENTENÇA 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: 8010131-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSA MARIA NUNES DE ANUNCIACAO (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)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA BARBOSA PASCOAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA 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: 8010447-19.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DE CASTRO CARMO (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010447-07.2015.811.0045 Polo Ativo: ELOINA DE CASTRO CARMO Polo 

Passivo: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

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 Morais e 

Pedido Liminar, proposta por ELOINA DE CASTRO CARMO, em face da 

CLARO TV EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A. Anote-se que, 

na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que 

não foi devidamente comprovado pela reclamada a contratação do serviço 

pela parte autora, não há provas nos autos acerca dos de possíveis 

planos contratados, somente tela computadorizadas, que cabem como 

prova unilateral, demonstrando o desconhecimento do requerente quando 

a operação feita em seu nome. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada da obrigação de 

declarar inexistência de débito do 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. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte reclamante possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Desta forma, a pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do 

nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito enseja a 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 15.04.2014, vislumbra-se nos autos (ref. 01) outros registros 

datados em 12.10.2012, e 04.01.2013, , tempos antes da inserção do 

débito em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a 

negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra 

citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, 

urge mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o reclamante não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. Com tais considerações, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistência de débito, 

DEFIRO O PEDIDO LIMILAR tornando definitiva para que a reclamada 

providencie a exclusão do nome do reclamante no cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão na 

presente lide. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) a teor que dispõe o artigo 536, §1º, do 

CPC/2015. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. 

C. Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. 

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014826-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA (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: 8015593-07.2016.8.11.0028

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)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LUCIA 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)

 

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. 
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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: 8015524-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEONCIO GAIVA FILHO (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)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019254-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIL RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por IZAIL 

RODRIGUES DA CUNHA em face de BANCO BRADESCO S/A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 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. 15). Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95, por consequência REVOGO pedido liminar deferida. 

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: 8014902-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVA BERNARDINA 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)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014754-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO GABRIEL DOS SANTOS (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: 8019253-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIL RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c 

Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por IZAIL 

RODRIGUES DA CUNHA em face de BRADESCO CARTÕES S/A. A parte 

requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 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. 15). Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95, por consequência REVOGO pedido liminar deferida. 

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: 8014854-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA PENHA (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015118-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOUZA 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)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014501-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BOSCO PAES DE ROMA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

JEICE KAREN DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JOANITA GONCALINA DE BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, 

proposta por JEICE KAREN DA CONCEIÇÃO, JOANITA GONÇALINA DE 

BARROS OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DA SILVA, JOÃO BENEDITO PEREIRA 

DA SILVA e JOÃO BOSCO PAES DE ROMA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGISA S.A. Consta no ID 8561133, 

petição pedindo desistência de JOANITA GONÇALINA DE BARROS 

OLIVEIRA. As demais partes interessadas entabularam acordo 

extrajudicial conforme instrumento acostado aos autos no Id 8561146. 

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA de Joanita Gonçalina de 

Barros Oliveira, bem como, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL por 

sentença das demais partes, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência a 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. 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: 8015098-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (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)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018883-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(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: 

8018883-30.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WILLIAN MENDES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. A 

reclamada realizou ainda pedido de litigância de má-fé, alegando a 

abusividade do pleito pela parte autora. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços, os quais 

geraram os débitos, uma vez que a parte ré trouxe cópia do contrato de 

prestação de serviços de telefonia assinado pela parte promovente, bem 

como o demonstrativo de utilização da linha telefônica. Outro detalhe que 

chama atenção é que o reclamante realizou pagamentos, o que 

descaracteriza a fraude. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. No que concerne ao pedido de litigância por má-fé, este não 

merece prosperar, pois não restou evidenciado a má-fé da parte autora 

em pleitear os alegados danos ensejados. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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: 8017622-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de março de 2018 as 15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012397-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO 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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI. Expeça-se o 

necessário. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 8012422-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ALVES MUNIZ (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012929-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULINO MARIA 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)

 

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: 8013127-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DO CARMO 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: 8014753-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN TAMIRES GONCALVES (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: 8014523-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADOLFO CORREA (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:

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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014523-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL ADOLFO CORREA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

inadmissibilidade do procedimento especial, uma vez que há similaridade 

entre as assinaturas do autor junto a documento pessoal, procuração e 

contrato bancário. Ultrapassada a preliminar, passo a analisar o mérito da 

demanda. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 
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partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação dos serviços, os quais geraram os débitos, uma 

vez que a parte ré trouxe cópia do contrato de abertura de conta e 

contratação de serviços bancários assinados pelo reclamante, bem como 

o demonstrativo de utilização da conta bancária. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da 

inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. No que concerne a multiplicidade de ações idênticas, dado a 

improcedência da mesma, não cabe a este juízo manifestar-se pela 

demanda com captação ilícita, uma vez que os documentos acostados em 

desfavor do patrono da parte autora são de data muito anterior a este 

projeto de sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedia, REJEITO a 

preliminar de mérito suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. 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: 8010449-86.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DE CASTRO CARMO (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)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010449-74.2015.811.0045 Polo 

Ativo: ELOINA DE CASTRO CARMO Polo Passivo: OI S/A VISTOS, Ressalto 

que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 1.525.174-RS, pelo 

relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, mantendo o 

julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão 

dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça comum, 

estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas 

Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes matérias: - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de oquantum serapurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Assim, tem-se que a suspensão do trâmite 

destes autos até julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até julgamento do 

referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de que se 

encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado no 

primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-96.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PIRES BOLENER (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8020019-96.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELAINE PIRES BOLENER 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora 

alega que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em 

aberto. Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito quanto a carência da ação, 

uma vez que não há necessidade de se esgotar a via administrativa para 

o ingresso da demanda. Ultrapassada a preliminar suscitada, passo a 

analise do mérito. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, não se incumbindo do ônus que lhe 

competia. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que não há 

que se falar em dano moral, vez que houve sim contratação de crédito, 

tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, 

vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. 

Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o 

dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente 

caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão 

vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo 
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emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012917-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO (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: 

8012917-86.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANE CONCEICAO 

ARRUDA DORILEO 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8010442-94.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até 

julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de 

que se encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado 

no primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018441-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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: 

8018441-64.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA LOURDES DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 
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virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços, os quais 

geraram os débitos, uma vez que a parte ré demonstrou que não consta 

pagamento das faturas de consumo de energia elétrica pela parte autora. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Em análise aos 

documentos presentes nos autos, verifica-se que a parte reclamante não 

logrou êxito em demonstrar a inexistência de relação consumerista com a 

requerida. Aliado a isso, a reclamada apresentou provas capazes de 

desconstituir o direito da requerente, qual seja, o histórico da unidade 

consumidora que evidencia a existência de faturas em aberto. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. 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: 8012811-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012811-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA 

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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 1000777-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-26.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONEY SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-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: 8016495-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE SILVA RODRIGUES (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: 

8016495-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TATIELE SILVA RODRIGUES 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 581 de 655



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: 8016491-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GUIMARAES ARAUJO (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: 

8016491-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FERNANDO GUIMARAES 

ARAUJO 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 8010476-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOARES 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: 8016004-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE CAMPOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016004-50.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DE 

CAMPOS 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. Trata-se de Ação de Indenização 

por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8010396-08.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL APARECIDA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010396-08.2015.8.11.0028 REQUERENTE: IVANIL APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta por IVANIL APARECIDA DA SILVA em face de OI S/a. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendida com a negativa do cadastro em razão da referida restrição. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 516,17 – contrato 5044728477 inserida em 14/06/2012. Destaque-se 

ainda que em contestação a requerida não comprovou devidamente a 

relação jurídica entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que 

houve a relação contratual, esta juntou apenas telas sistêmicas visando 

alicerçar suas alegações, porem estas, por sua vez, não se prestam a 

comprovar suas alegações por se tratar de prova unilateral. Constatada a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 
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registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação. Importa consignar que a parte Requerente 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, são levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. 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. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 516,17 – contrato 

5044728477, bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013805-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEMIAO BUENO 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: 

8013805-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SEMIAO BUENO 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8016786-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BENEDITA DE SOUZA (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: 

8016786-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZA BENEDITA 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8016664-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CECILIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016664-44.2016.8.11.0028 REQUERENTE: OSMARINA CECILIA DE 

CARVALHO 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 8014563-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA PIRES DA SILVA MENDES (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 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014563-34.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSINEIA PIRES DA SILVA 

MENDES 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGISA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id8807938, cujo valor será depositado na conta da patrona 

da requerente no prazo de 15 dias do protocolo da minuta. Decorrido o 

prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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. 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: 8016291-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016291-13.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELZA DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. 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: 8016430-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANESIA DE ANDRADE (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: 

8016430-62.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA ANESIA DE ANDRADE 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. 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: 8010484-46.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO ONORIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 8016337-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA DE PROENCA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016337-02.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA SILVA 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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGISA S.A. 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. 
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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: 8010515-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIENE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8016347-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE MORIGI (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: 

8016347-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: HELIO JOSE MORIGI 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. 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: 8010527-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA LISBOA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0010527-68.2015.811.0045 Polo Ativo: ANTONIO DA SILVA DALLA NORA 

ME Polo Passivo: JEFFERSON DA SILVA LISBOA SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança. As partes compuseram acordo judicial em 

15.05.2017 (mov. 24), com pagamento do valor de 1.400 ( um mil e 

quatrocentos reais) que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 

116,66 (cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), com 

vencimento todo dia 15 (quinze) de cada mês. ANTE O EXPOSTO 

HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas 

nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016346-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS GONCALVES 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: 

8016346-61.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JEREMIAS GONCALVES 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S.A. 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: 8014222-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014222-71.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VALDIRENE 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 
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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: 8010198-68.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GETULIO DA SILVA (REQUERENTE)

PASCOAL GETULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FRANCISCO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010198-68.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MATEUS GETULIO DA SILVA, 

PASCOAL GETULIO DA SILVA REQUERIDO: ALMIR FRANCISCO VIEIRA 

Vistos. Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada a indenização por danos materiais, 

morais e lucros cessantes em razão de acidente envolvendo seu veículo, 

sem que houvesse o custeio do mesmo pela parte reclamada, uma vez 

que alega ter sido culpa exclusiva da mesma. A parte reclamada, 

apresentou defesa alegando em preliminar a falta de ilegitimidade passiva 

e denunciação a lide e, no mérito, negou os fatos esposados pelo 

reclamante, realizando ainda pedido contraposto no valor de R$ 1.866,00 

(hum mil oitocentos e sessenta e seis reais) valor despendido com 

franquia de seguro, bem como R$ 6.304,00 (seis mil trezentos e quatro 

reais), valor gastos com contratação de patrono para atuação na causa. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva e 

denunciação a lide verifico a conexão de ambas preliminares suscitadas, 

contudo, resta evidente pelo Boletim de Ocorrência acostado por ambas 

as partes a existência do acidente de transito, sendo assim, a impossível 

afastar eventual responsabilidade da parte ré. Nesse sentido, faculta-se a 

parte reclamante ofertar demanda contra a seguradora, o que não optou, 

sendo impossível o acolhimento das preliminares arguidas. Vencidas as 

preliminares suscitadas, passo a analisar o mérito da causa. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada a indenização por danos materiais, 

morais e lucros cessantes, em razão de acidente envolvendo seu veículo 

com o automóvel do réu. Arrazoa que ao tentar realizar uma 

ultrapassagem na rodovia MT060, sentido Poconé/MT – Cuiabá/MT, foi 

surpreendido com a conversão a esquerda do reclamado, vindo a colidir 

com a traseira do automóvel do mesmo. As provas trazidas aos autos 

foram: Orçamentos relativos ao conserto do carro, fotos dos danos ao 

automóvel, Boletim de Ocorrência relatando o sinistro, apólice de seguro 

do automóvel do réu, fotos da rodovia no local do acidente. Portanto, o 

episódio do acidente se tornou incontroverso. Assim, restou incontroverso 

que o autor realizou orçamentos junto a terceiros, conforme colacionado 

aos autos, sem demonstrar, entretanto, que o bem fora consertado. Da 

narrativa dos fatos, apesar de conter a negativa da parte ré quanto aos 

fatos narrados pela parte autora, é clara quanto a existência do acidente, 

porém verifico que a culpa pelo sinistro se deu imprudência exclusiva do 

promovente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. 

PRESUNÇÃO DE CULPA. ONUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE 

QUEM FOI ATINGIDO É DAQUELE CONDUTOR CONTRA O QUAL MILITA A 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006983183, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 31/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA 

DAQUELE QUE COLIDE POR TRÁS NÃO ELIDIDA. 1. Responsabilidade civil: 

é incontroverso que o motorista codemandado colidiu na parte traseira do 

veículo segurado pela companhia, ao frear. Nesses termos, destaca-se 

que é cediço que há presunção de culpa daquele que colide na parte 

traseira, seja por não guardar a distância regulamentar, seja por não 

observar a velocidade permitida. Ademais, ainda que tenha ocorrido 

parada a fim de evitar colisão com os demais veículos que transitavam 

pela via, tal fato não se revela como motivo bastante para elidir a 

responsabilidade do réu, porquanto, se a requerente logrou êxito ao 

realizar a conduta referida, vale dizer, não provocou qualquer acidente, 

também era possível ao réu fazê-lo, caso estivesse agindo em 

consonância com as disposições presentes no CTB. Dessa forma se 

entende que não restou elidida a presunção de culpa existente em 

desfavor do condutor corréu. 2. Danos materiais: desnecessária a 

apresentação, pela parte autora, de três orçamentos referentes aos 

danos decorrentes do sinistro, uma vez que não há disposição legal neste 

sentido. No caso concreto, os valores referentes ao conserto do veículo 

se revelam idôneos, porquanto derivados de orçamento produzido por 

concessionária autorizada. Desse modo, entende-se que não há indício de 

que os referidos montantes estariam em valores desarrazoados. Ou seja, 

os documentos apresentados nos autos dispõem de validade bastante 

para mensurar o montante indenizatório a título da referida rubrica, razão 

pela qual o valor arbitrado na sentença não comporta redução. Recurso 

de apelação desprovido. (Apelação Cível Nº 70074675455, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Acidente de 

trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. 

Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a 

presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do 

dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que 

consignou a falta de atenção do motorista da insurgente. Impossibilidade 

de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC, veiculada nas 

razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância 

extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o 

Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de 

prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor 

aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso 

concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 

AREsp 572430 SP 2014/0193493-0 (STJ) Data de publicação: 23/04/2015. 

Dessa forma, diante da farta jurisprudência colacionada, e apesar das 

alegações esposadas pelo autor, é impossível responsabilizar a parte ré 

pelo sinistro, uma vez que a cautela deveria ser tomada pela parte 

demandante. Diante disso, restam prejudicados os pedidos de danos 

morais e lucros cessantes em desfavor da parte reclamada, uma vez que 

ela não é imputada nenhuma responsabilidade pelo sinistro ocorrido. A 

parte ré, em pedido contraposto, aponta como danos sofridos o valor de 

1.866,00 (hum mil oitocentos e sessenta e seis reais), valor este 
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despendido com o pagamento da franquia para conserto de seu 

automóvel, bem como o valor de R$ 6.304,00 (seis mil trezentos e quatro 

reais) em razão da contratação de defesa técnica (honorários 

advocatícios). Contudo, assim é o texto do art. 55 da Lei n. 9.099/95, 

transcrevo: 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. O Enunciado n. 136 do FONAJE reafirma o esposado: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Portanto, dado 

aos princípios de facilidade ao acesso da justiça conferidos aos juizados 

especiais, apesar dos gastos com a defesa técnica mencionado pela 

parte ré, é impossível aplicar a condenação em honorários advocatícios 

pelos motivos acima expressos. Mormente tenha realizado o pedido 

contraposto para pagamento da franquia do seguro com vista a proceder 

o conserto de seu bem abalroado, a parte promovida deixou de apresentar 

comprovante de pagamento demonstrando o pagamento da franquia, 

portanto, não acolho seu pedido. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o 

art. 6º, da Lei nº 9.099/95, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, bem como NÃO ACOLHO as preliminares de mérito suscitadas e 

julgo IMROCEDENTES os pedidos contrapostos realizados em contestação. 

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: 8013974-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO MARIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013974-08.2017.8.11.0028 REQUERENTE: INOCENCIO MARIA 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 1000050-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FATIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010052-90.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA GONCALINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS, proposta por MARIA GONÇALINA DE 

ARRUDA em face da OI S/A. Anote-se que, na espécie, o nexo causal 

está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, R$ 239,78 – contrato 50438296-79 

inserida em 27/11/2011. Destaque-se ainda que a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Apenas 

justifica que o débito é licito, pois foi originado pela instalação de terminal 

telefônico em seu endereço. Na contestação apresentada não logrou êxito 

em provar a legitimidade da cobrança. Constatada a ausência de prova 

cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, 

se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelos débitos em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da requerida. 

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: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos R$ 239,78 – contrato 50438296-79 inserida em 27/11/2011, bem 

como determinar a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; b) 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 
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Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-84.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADEMIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010087-84.2015.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO ADEMIL DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA, proposta por BENEDITO ADEMIL DE LIMA em face do BANCO 

BMG S/A. Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o 

não comparecimento da parte reclamada (Id 8491907), regularmente citada 

e intimado para o ato (Mov. 18 – Evento N. 11666815). Nota-se que 

regularmente citada para comparecer em audiência de conciliação, a parte 

requerida não compareceu ao ato, nem mesmo contestou a ação, o que 

impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 

que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro 

lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que 

a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que 

demonstrado restou que a pretensão posta na demanda merece 

acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: a) 

CONDENAR o reclamado com a repetição de indébito no valor de R$ 

4.128,21, devendo tal valor ser monetariamente corrigido e acrescido de 

juros legais de 1 ao mês a partir desta data, consoante dispões o art. 406 

do CC; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei 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: 8015723-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCIA DA SILVA DORILEO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015723-94.2016.8.11.0028 REQUERENTE: RAFAELA MARCIA DA SILVA 

DORILEO 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. 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” 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: 8010370-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010370-73.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARCELO 

SOUZA DA SILVA em face de BANCO BRADESCARD S/A. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Na inicial, o requerente narra que 

teve seu nome inserido no SERASA por dividas jamais contraídas por ele, 

e que desconhece o valor de R$ 294,62 (duzentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e dois centavos) - inserida em 18/01/2011 pelo banco 

ora requerido. Em contestação, o requerido logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, ou seja, trouxe aos autos provas da origem da 

divida. Juntou termo de adesão da proposta do cartão de credito assinada 

em 21/01/2010, bem como das faturas do cartão do período de 03/2010 a 

11/2010. Verificando detidamente todos os documentos colacionados aos 

autos, nota-se semelhança nas assinaturas. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os serviços 

de cartão de crédito, a negativação foi lícita em razão da inadimplência das 

faturas, pois o requerente não efetuou os pagamentos integral da 
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referidas faturas. Assim não há configuração de danos morais em razão 

da negativação dos valores, ocorreu o exercício legal do direito. Em que 

pese o requerente na fase de impugnação afirmar que desconhece a 

suposta relação contratual e que nunca contratou os serviços nem 

assinou qualquer proposta. E claro e evidente que as assinaturas são 

semelhantes. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013476-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIS MORAES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013476-43.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ATAMIS MORAES 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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” 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: 8016209-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO AGUIAR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016209-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO MARIANO AGUIAR 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8010662-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010662-24.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EDMILSON DE ARAUJO 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Do Mérito Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

proposta por EDMILSON DE ARAUJO BASTOS em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a parte 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. Destaque-se ainda, que o requerido em sua contestação não 

trouxe provas, apenas afirmou existir a relação contratual e que a 

instituição financeira adota todo procedimento padrão, exigência de cópias 

de documentos pessoais para que haja concretização das transações 

financeiras. Porém não trouxe a lide provas documentais, para a 

elucidação dos fatos. Apenas alegações infundadas. Razão pela qual 

deve ser declarada a inexistência do debito em nome do requerente. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito no valor de R$ 910,20 (Novecentos e dez reais e vinte 
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centavos) referente ao contrato 005714921000069, inserido em 

05/09/2016; b) TORNAR definitiva a tutela deferida (Id 8613348) para a 

parte requerida providenciar a exclusão do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito supracitado, bem como 

c) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) em favor do requerente a título de danos morais, devendo ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013475-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIS MORAES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013475-58.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ATAMIS MORAES 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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” 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: 8016028-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SUZUKI FILHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016028-78.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SUZUKI FILHO 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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” 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: 8015719-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL CESARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015719-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO MANOEL CESARIO 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8015826-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LUCIA DE AMORIM (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: 

8015826-04.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CLAUDIA LUCIA DE AMORIM 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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 
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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: 8013701-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JERONIMO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de abril de 2018 as 13:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016058-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA RONDON (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: 

8016058-16.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO DA SILVA RONDON 

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 morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8014212-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014212-27.2017.8.11.0028 REQUERENTE: PEDRO PAULO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que possui uma 

linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de um serviço denominado “SERVIÇOS DE 

TERCEIROS, tipo Vivo Sounds, Assinatura de Downloads e Vivo Clube 

Kids”, com descontos mensais, razão pela qual requer o cancelamento 

dos serviços não contratados, bem como indenização por danos materiais 

e morais. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega que possui uma linha telefônica junto 

à reclamada, onde, sem sua autorização, fora realizada a contratação de 

um serviço denominado “SERVIÇOS DE TERCEIROS, tipo Vivo Sounds, 

Assinatura de Downloads e Vivo Clube Kids”, com descontos mensais, 

razão pela qual requer o cancelamento dos serviços não contratados, 

bem como indenização por danos materiais e morais. Em sua contestação, 

a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os 

valores cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente 

entre as partes. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação 

travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que houve 

sim contratação de serviços, vejo que apenas há aduções, sem qualquer 

tipo de comprovação. As telas apresentadas na contestação não fazem 

prova das contratações que aqui se discute. O que se demonstra ali é um 

cadastro, não havendo a certeza de que foi a parte reclamante quem 

procedeu àquelas. Embora, demonstre a parte autora a cobrança dita 

indevida, e em contestação aduz a reclamada a legitimidade dos débitos 

por contratação da parte promovente, está não ficou devidamente 

provada, uma vez que as telas sistêmicas não são provas aptas a 

demonstrar a contratação dos serviços por ser produzidas 

unilateralmente. Nesse sentido, apesar da cobrança abusiva, não 

vislumbro os requisitos para a devolução em dobro dos valores cobrados 

em cada fatura contestada pela parte autora nesta demanda, devendo os 

mesmos serem devolvidos na forma simples. Contudo, da simples 

ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É 

necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não restou 

evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Em que pese 

a presente demanda se tratar de relação de Consumo, aplicável, portanto, 

a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), em nenhum momento a 

parte autora comprovou a numeração de um único protocolo de 

atendimento quanto ao suposto pedido de cancelamento do serviço não 

contratado. Ora, os deveres de boa-fé e lealdade contratual não estão 

restritos à reclamada, e sim a ambas as partes. Mutatis mutandis, 

serve-se deste escólio jurisprudencial: “TELEFONIA FIXA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE COBRADOS. 

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO A DAR ENSEJO À 

COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONDE IGUALMENTE A 

FORNECEDORA DO SERVIÇO PERANTE O CONSUMIDOR, À VISTA DE 

QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDOR DO PRODUTO SEGURO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º , VIII 

, DO CDC ). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES QUE NÃO 

PROSPERA, PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO OU MÁ-FÉ DA 

EMPRESA CREDORA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO, 

DEVENDO A RESTITUIÇÃO SER SIMPLES.RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71000889451, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado 

em 18/04/2006). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA 

MOVEL. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005551080, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

22/09/2015). Portanto, a situação narrada não faz presumir a ocorrência 

de abalo emocional à parte autora, ainda que, hipoteticamente, tenha lhe 
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ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da parte 

postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da ré e 

nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não 

passando, assim, de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na 

reputação e na honra da parte autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “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” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos materiais e morais, nos termos do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência destes pedidos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

CONFIRMO a liminar outrora concedida e, no mérito JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto CONDENO a reclamada a promover, em definitivo, o cancelamento da 

““SERVIÇOS DE TERCEIROS, tipo Vivo Sounds, Assinatura de Downloads 

e Vivo Clube Kids”, com descontos mensais relativamente ao contrato 

objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por 

cobrança indevida realizada posteriormente à intimação da homologação 

desta decisão, a ser comprovada pela parte reclamante em sede de 

cumprimento de sentença, bem como CONDENO a parte ré a devolver na 

forma simples ao autor o valor cobrado em cada fatura, a partir do mês de 

fevereiro de 2017 até a suspensão dos descontos frente a liminar 

concedida, sendo ainda necessária a aplicação de correção monetária e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. 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: 8015798-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CORDOLINO MARQUES 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: 

8015798-36.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CORDOLINO MARQUES 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. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 8013775-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLICE SILVA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013775-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NICOLICE SILVA 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. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 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: 8016060-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO GOMES CAMACHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016060-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO FRANCISCO GOMES 

CAMACHO 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 
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danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. 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: 1000085-72.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GUILHERMINA DA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015793-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE GONCALINA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015793-14.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZELENE GONCALINA DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve ser 

julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço 

onde consta a parte autora como cliente solicitante, faturas de cobrança 

de cartão de credito, demonstrando a utilização do mesmo, bem como o 

estado de inadimplência. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

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: 8015784-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA INACIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015784-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA INACIA DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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: 8017551-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA OSVALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017551-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AVELINA OSVALDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA 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 morais em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. 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 
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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: 8015794-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE GONCALINA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015794-96.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NEUZELENE GONCALINA DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de 

Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que teve seu 

nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a 

retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A 

promovida apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam 

julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular 

haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser 

considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais como 

pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Ressalto que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que apesar dos documentos carreados aos autos pela 

parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre 

as partes, não se incumbindo do ônus que lhe competia. Ademais disso, 

quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, 

vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o 

que ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em 

débitos preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, 

conforme orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA 

CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO a inexistência dos débitos correspondentes ao negócio 

jurídico em tela, bem como ORDENO a que a requerida retire o nome da 

parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da ciência da homologação desta. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018360-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018360-18.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MIGUELINA CRISTINA DA 

SILVA COSTA SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, A parte 

autora alega que está sofrendo cobrança indevida junto ao recebimento 

de seu benefício, afirmando que tais descontos tem onerado sua condição 

financeira. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, alegando que a 

demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

em razão da necessidade de ser realizada perícia técnica, haja vista que 

os documentos apresentados pela parte ré demonstram assinaturas que 

guardam relação com os documentos juntados pelo reclamante. A 

reclamada suscitou ainda a decadência do prazo para a demandante 

propor/pleitear ressarcimentos. Sustenta que o contrato ao qual a 

reclamada postula danos morais e materiais, resta impossibilitado de ser 

discutido em juízo, pois a tempo dos descontos a reclamante deveria ter 

comunicado a ré. Porém em razão da aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, o prazo prescricional para postular danos seja ele de 

ordem moral ou material é de 05 (cinco) anos, vejamos: "Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 
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sua autoria." Dessa forma, não há se falar em prazo decadencial para 

propositura da ação, uma vez que o mesmo se dá na garantia/vicio de um 

produto ou serviço, o que não é o caso dos autos. Vencida as 

preliminares, passo a análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, faturas de cobrança de cartão de 

credito, saques realizados, demonstrando a utilização do mesmo. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO as preliminares suscitadas e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial. 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: 8013698-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERNIERE SEBASTIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018489-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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)

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: 

8018489-23.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CRISTOVAO GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

alegando que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da dívida contraída pelo autor, haja vista que o 

mesmo era titular da unidade consumidora n. 1286607-5. Ainda, confessa 

a parte reclamante conforme Id Num. 8600121 – pg. 03, que era titular da 

unidade consumidora, ocorrendo que não pediu o desligamento e/ou 

mudança de titularidade para que assim houvessem a interrupção das 

cobranças. Aliado a isso, o comprovante de residência juntado pelo 

requerente está incompleto, posto que não é possível verificar o real 

endereço da parte autora. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

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: 8018585-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MENDES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018585-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pelas partes autoras em 

face da requerida sob a alegação de que as suas faturas (UC n. 

2223973-5) com referência ao mês de setembro/2016 com valor que não 

se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 196,00 (cento e 

noventa e seis reais) aproximadamente. Aduzem ainda que em função da 

falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de serviço público 

informou que não fora encontrada irregularidade, bem como os valores 

apurados a título de retorno de quilowatts estão dentro dos limites 

estabelecidos. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 

irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte 

requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura no medidor 

de energia elétrica, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 
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passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho. Outrossim, não logrou êxito a parte 

ré em demonstrar que após constatada a irregularidade no medido de 

energia, fora a autora devidamente intimada para contestar o valor da 

quantia aplicada a fatura de setembro de 2016. Se comparado com as 

demais faturas em que a parte consumidora alega o aumento (faturas 

acostadas aos autos), pode-se observar que o consumo no documento 

fornecido pela reclamada em contestação, é muito diferente, vejamos: 

Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa 

concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos 

serviços de energia a consumidora, que não eram devidos assim como da 

omissa negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. 

Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral das partes 

reclamantes, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela 

parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 

1.555.61 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), com a consequente nulidade da fatura do mês de setembro de 

2016, bem como condeno a parte ré pagar às partes reclamantes o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação Negativa de Débitos c/c Indenização por 

Dano Moral c/c Tutela Antecipada em que LUIS HENRIQUE SANTOS DE 

ALMEIDA e FINANCEIRA ITAU CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO formularam acordo em audiência de conciliação, 

consoante se infere à ID 10303923, postulando pela sua homologação. 

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. Ante ao pagamento 

voluntário, expeça-se competente alvará, devendo a secretaria se atentar 

aos poderes conferidos ao patrono. Após, arquivem-se imediatamente os 

autos com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013414-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação Negativa de Débitos c/c Indenização por 

Dano Moral c/c Tutela Antecipada em que BENEDITA LUCIA DOS SANTOS 

E TELEFONICA BRASIL S.A formularam acordo em audiência de 

conciliação, consoante se infere à ID 9348334, postulando pela sua 

homologação. 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. Considerando o cumprimento da obrigação, expeça-se 

competente alvará, devendo a secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. 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: 8011538-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODEMILSON GONCALO BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011538-13.2016.8.11.0028 REQUERENTE: RODEMILSON GONCALO 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. A parte requerente, representada pelo seu advogado, juntou 

pedido de desistência e extinção da presente demanda. (Id 8527916) 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 PJE. 

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 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: 8016678-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016678-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PEDRO PAULO PINTO JUNIOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente, representada pelo seu advogado, juntou pedido de 

desistência da presente demanda. (Id 8584070) 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 PJE. 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 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: 8015970-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015970-75.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIZETE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. A parte requerente, representada pelo seu advogado, juntou 

pedido de desistência da presente demanda, em razão de haver outro 

processo de n. 8015968-08.2016.811.0028. (Id 8577052) 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 PJE. 

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 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: 8010232-77.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA (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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010232-77.2014.8.11.0028 REQUERENTE: VALDIRENE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente juntou pedido de desistência da presente demanda, 

datado 13/06/2017. (Id 8474573) 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 PJE. 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 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: 8013149-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013149-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIANE EUGENIA 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8545532, cujos valores foram depositados na conta da 

advogada da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8545532. 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. 

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: 8013680-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013680-87.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSUEL DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado 29/11/2017, acostado aos autos no Id 10919997, cujos 

valores serão depositados na conta do patrono da parte requerente no 

prazo máximo de 20 dias. 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. 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: 8013676-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINA GONCALINA DE ARRUDA MAGALHAES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013676-50.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVALDINA GONCALINA DE 

ARRUDA MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram 

acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8551489, cujos valores 

foram depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8551504. 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. 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: 8013678-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DA SILVA BARRETO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013678-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WELITON DA SILVA BARRETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8551540, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8551546. 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. 

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 
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julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013148-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CASSIO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013148-16.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO CASSIO FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8545515, cujos valores foram 

depositados na conta da advogada da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id .8545524. 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. 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: 8012629-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PETRONILHO DE ARRUDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012629-41.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUIS PETRONILHO 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo no mutirão 

realizado no dia 23/06/2016, termo de acordo anexo - Id 8539817. E a 

parte requerida juntou comprovante de pagamento realizado no dia 

14/07/2016 – Id 8539826. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por 

consequência EXTINGO os autos, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 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 

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: 8013100-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PATRICIO DE BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013100-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL PATRICIO 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8545038, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8545041. 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. 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: 8012828-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012828-63.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDNA PEREIRA 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8542156, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8542159. 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. 

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: 8012821-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO LIDIO 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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012821-71.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ERNESTO LIDIO 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8542077, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8542092. 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. 

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: 8012274-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012274-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DANILLO VIEGAS 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8536128, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8536142. 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. 

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: 8011642-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE DOS SANTOS ALMEIDA 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: 

8011642-05.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROZINETE DOS SANTOS 

ALMEIDA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram 

acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8529052, cujos valores 

foram depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8529067. 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. 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: 8014379-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014379-78.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8559632, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8559642. 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. 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: 8010653-67.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010653-67.2014.8.11.0028 REQUERENTE: MARLENE DE CAMPOS 

RONDON REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo no mutirão realizado no dia 25/04/2016, termo de 

acordo anexo - Id 8482166. E a parte requerida juntou comprovante de 

guia depósito judicial realizado no dia 05/05/2016 – Id 8482173. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência EXTINGO os autos, 

com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, para informar os dados 

bancários e após expeça-se Alvara para levantamento dos valores. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores correspondente a 20% 

do total, em favor do patrono da requerente. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitado 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 Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 
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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: 8013235-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE ANDRADE FIALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013235-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: KAROLYNE ANDRADE FIALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8546404, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8546409. 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. 

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: 8013232-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA FRANCISCA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013232-17.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PAULINA FRANCISCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8546381, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8546397. 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. 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: 8013246-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO VIEIRA DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013246-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: OTACILIO VIEIRA 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8546496, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8545501. 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. 

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: 8012421-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ALVES MUNIZ (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: 

8012421-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELENICE ALVES MUNIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8537647, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8537656. 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. 

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: 8013045-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DA SILVA BARROS (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013045-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LAURA DA SILVA BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial datado 

10/07/2017, acostado aos autos no Id 8805530, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo 

determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação 

das partes. Entendo estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A 

extinção da presente demanda, é a medida que se impõe. 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. 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: 8012878-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY REGINA DE SALES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012878-89.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SHIRLEY REGINA DE SALES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8542751, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8542759. 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. 

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: 8012922-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEPRIANO 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: 

8012922-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PAULO CEPRIANO 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado 10/07/2017, acostado aos autos no Id 8807666, cujos 

valores serão depositados na conta do patrono no prazo de 15 dias. 

Decorrido os prazos determinados no termo de acordo extrajudicial, não 

houve manifestação das partes. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. 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. 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: 8013102-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE BARROS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013102-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE SANTANA 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. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8545053, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8545058. 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. 

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: 8012734-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA JOSEFINA DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012734-18.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELOISA JOSEFINA DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8540989, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8541004. 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 
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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: 8016204-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PORFIRIA DO CARMO (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: 

8016204-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA PORFIRIA DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Em consulta no Sistema PJE constatou-se a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de 

pedir, com a ação proposta de n. 8016154-31.2016.811.0028 distribuída 

em 17/05/2016 às 09h44min, 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 CPC, 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 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. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), 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. 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 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 PJE Submeto os autos a MMª. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013054-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013054-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LAURICE GONCALINA DE 

MORAIS CURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram 

acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8544558, cujos valores 

foram depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8544563. 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. 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: 8013503-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MANOEL CONRADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013503-26.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JUAREZ MANOEL CONRADO 

DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8657800, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8657805. 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. 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: 8010893-22.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010893-22.2015.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO CASTIDADE NUNES 

DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte requerente juntou documento assinado e datado de 

31/07/2017, manifestando pela desistência do processo (Id 10322574). 

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. 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 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 Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 
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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.: 9938 Nr: 444-29.2007.811.0059

 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: Roseno Veras Rodrigues

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos (fls. 140/141).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos ternos 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.: 20174 Nr: 838-94.2011.811.0059

 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 Luz Rodrigues

 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:

 Intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19425 Nr: 3077-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Vitória da Mota

 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:

 Intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46252 Nr: 2058-59.2013.811.0059

 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: Fabrícia Cintra Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias de Alecrim Neto, Prefeitura Municipal 

de Canabrava do Norte, Valdez Viana Nunes, Vianei Baltasar Perius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Hernandes Purificação de Alecrim - 

OAB:143.843 MG, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretender produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 4269-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RHANDELL BEDIM 

LOUZADA, para devolução dos autos nº 4269-68.2013.811.0059, 

Protocolo 48519, 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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97111 Nr: 998-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMYLLA WEBER VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97111 Nr: 998-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMYLLA WEBER VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a disposição normativa do art. 3º, §12º, do Decreto-Lei nº 

911/69, cumpra-se conforme requerido.

Apreendido o bem declinado, proceda-se na forma do art. 3º, §13º, da 

mencionada Lei, comunicando ao juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21703 Nr: 1886-88.2011.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Pimentel Figueredo - 

OAB:40840

 Certifico para dos devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio 

de sua advogada, via DJE nº 9765, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresentar impugnação à contestação, nos termos do artigo 350 do NCPC 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6221 Nr: 512-47.2005.811.0059

 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: Maria Bonfim Chagas Alves

 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 (fls. 200/201).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos ternos 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000007-82.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000008-67.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. DESPACHO Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o 

reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos autos, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA NOLETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000009-52.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DJALMA NOLETO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 

Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte 

autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado 

contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, 

ainda, o reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos 

autos, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000004-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO Número 

do Processo: 1000004-30.2018.8.11.0059 AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA 

SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, FABIO DA SILVA SOUZA, 

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO RÉU: DIVINO ALBERTO 

SANTOS FARIA Trata-se de Ação de Interdito Proibitório Cumulada com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por ISAURI RIBEIRO DA SILVA 

SOUZA E OUTROS em face de DIVINO ALBERTO DOS SANTOS FARIA, 

conhecido por “Beto da Rodoviária”, todos devidamente qualificados. 

Vieram-me os autos conclusos para recebimento da inicial. É o relatório. 

Decido. Em análise aos documentos juntados, verifica-se que os 

reclamantes alegam eventual ameaça de invasão em seu imóvel rural, 

ocasião em que relatou que foi adquirido o direito de posse de uma gleba 

de terras com área de 70 alqueires, com o nome de Fazenda Sítio Jardim 

do Éden. Assim, verificando o instrumento contratual juntado aos autos, 

constata-se que, apesar do valor atribuído à causa, o imóvel equivale 

aproximadamente R$ 70.000,00(setenta mil reais), uma vez que o valor 

combinado da venda foi de R$ 1.000,00 para cada alqueire. Sobre o 

assunto, vale destacar o art. 3º da Lei n. 9.099/95: “O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - AS 

CAUSAS CUJO VALOR NÃO EXCEDA A QUARENTA VEZES O SALÁRIO 

MÍNIMO; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo 

Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - AS AÇÕES 

POSSESSÓRIAS SOBRE BENS IMÓVEIS DE VALOR NÃO EXCEDENTE AO 

FIXADO NO INCISO I DESTE ARTIGO.” Nessa linha: “ENUNCIADO 39 do 
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FONAJE – Em observância ao art. 2º da Lei n. 9.099/1995, o valor da 

causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Desse 

modo, em razão do valor do imóvel, que deverá ser atribuído à causa, 

supera o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, outro caminho não 

há senão extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da 

incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. POSTO 

ISSO, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13115 Nr: 1628-83.2008.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Santana de Andrade, vulgo "Kung Fu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alacir Candido Pereira Junior - 

OAB:11.732 - GO, Michelly Cristine da Silva Andrade - 

OAB:20910-E/GO, Sebastião de Bastos Gomes Filho - 

OAB:14769/GO, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 A parte exequente apresentou pedido para que fosse sanada omissão 

supostamente contida na decisão posta como folha 227.

Decido.

Tem razão o autor. Sendo assim, conheço o novo pedido, passando a 

deliberar quanto a ele.

O autor-exequente pretende a penhora de direitos possessórios de um 

imóvel que teria pertencido ao executado, segundo declaração de bens 

apresentada perante a Justiça Eleitoral.

Conforme indicado pelo próprio exequente, o imóvel “pertencia” ao 

executado e, por causa disso, o acolhimento do pedido de penhora não 

pode ser automático, dependendo da demonstração de que ainda 

pertence a ele ou, se não mais, que houve fraude na alienação.

Essa exigência se justifica ainda mais porque a declaração de bens data 

de 2013 e, depois de 5 anos, há necessidade de atualizar a relação de 

bens sob o domínio do réu.

Se não bastasse isso, a posse, para ser penhorada, depende de 

determinadas peculiaridades, no que difere da propriedade, quando, para 

esta é bastante a demonstração pelo registro do título. Nesses termos, a 

posse depende de requisitos próprios e matérias.

Sendo assim, por ora, indefiro o pedido de penhora dos direitos 

possessórios pretendidos pelo exequente, facultando-lhe nova análise do 

pedido caso venha a demonstrar a atualidade dos direitos possessórios 

pretendidos.

Caso não haja manifestação no prazo de 15 dias capaz de proporcionar 

impulso ao feito, arquivem-se na condição de provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96777 Nr: 790-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974

 designo audiência em continuação para o dia 02 de março de 2018, às 

12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino a realização 

de estudos psicossociais na casa onde morava o adolescente. Sendo que 

o objeto dos aludidos estudos é pormenorizar as condições em que viva o 

menor, bem como inquirição das pessoas que residiam junto deste, e dos 

vizinhos próximos ou conhecidos.1-Expeça-se mandado de intimação para 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa.2-Requisite-se a presença do Delegado de Polícia e dos policiais 

civis arrolados pelas partes.3-Expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Água Boa/MT para que seja procedida a inquirição Fernando Nascimento 

Diniz e Romilson Ferreira da Silva, ambos segregados na penitenciária 

situada naquela urbe.4-Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Vila 

Rica/MT para que:a)proceda com a inquirição da testemunha Naire Araújo 

Modesto, arrolada pela defesa;b)seja intimada a Equipe Multidisciplinar 

daquele Juízo para que realize o estudo psicossocial 

supramencionado;5-Expeça-se ofício à Império Beer, situada em 

Confresa/MT, para que apresente a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, 

as imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento da noite 

de 17/01/2018 para o dia 18/01/2018, consoante pugnado pelo Ministério 

Público.6-Tem o causídico do adolescente o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de procuração e, desde já, determino que com o aporte 

deste documento aos autos, proceda-se o cadastro do advogado junto ao 

Sistema Apolo.Em tempo tendo em vista a urgência que o presente caso 

requer, visto se tratar de menor em conflito com a lei que está internado 

provisoriamente, não podendo a referida internação ultrapassar o lapso 

temporal de 45 (quarenta e cinco) dias, deverá a Secretaria Judicial 

informar aos respectivos Juízos Deprecados a necessidade da prioridade 

no cumprimento das diligências ora determinadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20085 Nr: 749-71.2011.811.0059

 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: Messias Rodrigues dos Santos

 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:

 Processo nª 749-71.2011.811.0059 (Código: 20085)

Ante o teor da petição contida às folhas 129, intime-se a perita médica 

nomeada, Dra. Juliana Martins de Moraes, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o laudo pericial.

Aportado aos autos o documento supra, intime-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao laudo.

De outro viés, decorrido sem manifestação o prazo assinalado, tornem os 

autos imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45015 Nr: 833-04.2013.811.0059

 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: Kamila Gessica Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 5423-19.2016.811.0059

 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: Franciane Ferreira Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSANDO SOARES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da devolução da Carta Precatória, contida na ref. 65.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75488 Nr: 181-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Feliciano Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Aqui se tem embargos à execução, opostos por ALESSANDRA 

FELICIANA BORBA em face do BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese, sustentou a embargante que o título executivo extrajudicial 

carece de liquidez, haja vista que o valor apontado pelo embargado seria 

diverso do previsto no título exequendo.

 Instado a se manifestar, a parte embargada pugnou pelo prosseguimento 

da execução.

 É a síntese, do necessário. Decido.

 Preliminarmente, defiro o pedido da justiça gratuita.

 Pois bem, em análise de cognição exauriente, nota-se claramente a 

desídia da parte embargante ao aduzir excesso de liquidez, porquanto 

sequer amealhou aos autos qualquer demonstrativo de cálculo.

Nesta toada, não há o que se falar em ausência de liquidez, pois 

analisando os cálculos apresentados pelo exequente tem-se o valor 

atualizado, incidência de juros e correção monetária.

 Nesta senda, constata-se que as alegações são meramente protelatórias, 

o que não se pode admitir, sob o risco de violação do princípio da 

celeridade processual.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO contido nos embargos 

à execução, com fundamento no artigo 917, §4º, inciso I, c/c artigo 918, 

inciso III, c/c artigo 487, I, todos do Código de Processo Civil, extinguindo o 

feito com resolução de mérito.

 Condeno a embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, mas, em razão da embargante gozar da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade das verbas ficam suspensas.

Determino a Secretaria Judicial que traslade-se cópia desta decisão aos 

autos principais.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21283 Nr: 324-96.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus de Moura da Silva, representado por Priscila de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 324-96.2013.811.0019

Código nº 21283

Vara Única

SENTENÇA

Cuida-se de Execução de Alimentos intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO, na tutela dos interesses indisponíveis de MATHEUS DE 

MOURA DA SILVA, representado por sua genitora Priscila de Moura, em 

desfavor de CRISTIAN SOUZA DA SILVA, todos já qualificados nos autos.

Determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da parte 

Executada, em virtude do inadimplemento de verbas alimentares, conforme 

se extrai da decisão de fls.183/184.

(...)

Ante o exposto, tendo em vista o desinteresse da representante legal 

quanto ao prosseguimento do feito, acolho a pretensão ministerial e 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1973 Nr: 500-32.2000.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Domingos Salmazo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 200/89

Código n.º 1973

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

LUIZ DOMINGOS SALMAZO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

Ministério Público Estadual como incurso na pena do art. 39, “caput”, da Lei 

n.º 9.605/98

A denúncia foi recebida em 12/01/2001, e na mesma oportunidade 

determinada a citação do denunciado para responder a acusação, nos 

termos do artigo 396-A, do CPP.

Por não ter sido localizado, o acusado foi citado por edital, tendo o feito 

permanecido suspenso desde então.

O Ministério Público, à fl. 336, manifestou-se pela extinção do processo em 

razão da ocorrência de prescrição.

É o brevíssimo relatório.

 Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Ministério 

Público quanto ao reconhecimento da prescrição penal em abstrato do 

referido crime que fora imputado ao acusado.

No que toca ao crime descrito no artigo 38, “caput”, da Lei 9.605/98, vê-se 

que o mesmo prevê no seu preceito secundário, pena máxima de 03 (três) 

anos de detenção, razão pela qual a prescrição se opera com o decurso 

do prazo de 08 (oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. 

Dessa forma, tendo a denúncia sido recebida em 12 de janeiro de 2001, 

conclui-se pela ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade do réu Luiz Domingos 

Salmazo com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso IV e e 

art. 115, todos do Código Penal, extinguindo e arquivando o presente feito, 

face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem 

que a mesma fosse exercitada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 6075 Nr: 406-11.2005.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, Elly Carvalho Junior - OAB:6.132/B, Fabricio Tsuji 

Ishiki - OAB:13.218-B/MT, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 
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OAB:13187-B/MT, Vicente Andreotto Junior - OAB:9.207

 Considerando a juntada da planilha atualizada dos valores da 

condenação, procedo a INTIMAÇÃO do executado, na pessoa do 

advogado, para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, cientificando 

que não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), e que, transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente nos proprios autos, sua 

IMPUGNAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21195 Nr: 238-28.2013.811.0019

 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): José Silva de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Clauzo Horta - 

OAB:50.202/GO, RENATO SALES GUIMARÃES - OAB:36220, SYNARA 

SOUSA LOPES BASSETTI - OAB:46753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se no prazo legal acerca da carta precatória devolvida e 

juntada aos autos. /git/.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Processo n.º 405-45.2013.811.0019

Código n.º 21377

Vara Única

 Vistos.

Defiro o pedido retro, promova-se a exclusão da causídica do sistema 

APOLO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 05 DE FEVEREIRO de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22184 Nr: 271-81.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO SCARTEZINI - 

OAB:14155

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado ANDERSON LUIZ CROTTI, qualificado 

nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, “caput”, do Código 

de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e ABSOLVÊ-LO em relação à conduta 

tipificada no art. 311 do mesmo diploma legal, com base no art. 386, VII, do 

CPP.[...]. Na segunda fase de dosimetria de pena, constato a presença da 

atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e por isso, atenuo a pena em 

02 (dois) meses, e em 10 (dez) dias-multa, ficando o sentenciado 

condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e ao 

pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Não 

concorrem circunstâncias agravantes, e tampouco causas de diminuição 

e aumento de pena, razão pela qual torno a pena anteriormente imposta 

como definitiva. Condeno o acusado, ainda, à pena de suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da 

condenação[...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 07 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1675 Nr: 233-60.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Benevides Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 233-60.2000.811.0019

 Código nº 1675

Vara Única

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de petitório (fl.198), em que a parte Exequente pugna pela 

realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, a fim de serem 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada.

 Inicialmente, convêm destacar que com o advento do uso da tecnologia da 

informação, através da celebração de convênio entre o Poder Judiciário e 

diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das diligências que 

requeriam a expedição de ofícios, atravancando sobremaneira o 

transcorrer do processo foram suprimidas. Em substituição, foram 

adotados sistemas informatizados, a exemplo do INFOJUD, BACENJUD e 

RENAJUD.

 Ademais, há recomendação do CNJ em vigor (Recomendação nº 

51/2015), para a utilização exclusiva dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e 

RENAJUD para transmissão de ordens judiciais à Receita Federal do 

Brasil, ao Banco Central do Brasil, e ao Departamento Nacional de 

Trânsito.

 Posto isso, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de bens passíveis de penhora de propriedade da 

parte executada, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o resultado 

da referida consulta.

 Advirto que uma vez realizada a consulta através do InfoJud, imperiosa a 

juntada aos autos do respectivo documento submetido a sigilo, a partir de 

quando o processo deverá tramitar em segredo de justiça, conforme já 

decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos 

recursos repetitivos (REsp 1349363/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7562 Nr: 720-20.2006.811.0019

 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): João Renato Blau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Nádia Calzolari Borges - OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Processo n.º 720-20.2006.811.0019

Código n.º 7562

Vara Única

Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que já houve penhora de bens 
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suficientes para garantir a satisfação do débito exequendo, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de penhora online requerido pela parte exequente.

Intime-se a exequente para que promova os atos expropriatórios que lhe 

competirem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7998 Nr: 137-98.2007.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Renato Blau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Loeri Pandolfi Kaminski - OAB:10.895/MT, Valdecir 

Grossklaus Campinas - OAB:10019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 Processo n.º 137-98.2007.811.0019

Código n.º 7998

Vara Única

Vistos.

À vista do retorno dos autos à origem, intime-se as partes para que, 

querendo, deem prosseguimento ao feito no prazo de 15 *quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 366-14.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Fabricio Almeida Ferraciolli - OAB:18563

 Diante da ref.298, que menciona a não localização da testemunha Ana 

Cleia Araújo Cruz, intimo a defesa do réu para manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30531 Nr: 1313-97.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielle Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Ante todo o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCIELLE MENDES DA 

SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA/MT, para condená-lo ao 

pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de 

reparação dos danos morais suportados pela parte autora, montante este 

que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento 

(Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% ao mês, desde a prática do 

evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), que é a data da 

entrada da autora no Hospital Municipal de Juara.Por consectário, promovo 

a EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

no importe de 15% (quinze por cento) sob o proveito econômico da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º I, do CPC.Nos termos do art. 496, I do Código 

de Processo Civil, caso transcorrido o prazo para apresentação de 

recurso in albis, DETERMINO a remessa necessária dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 08/02/2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32627 Nr: 4-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Ante o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas esposadas, 

concedo a GUARDA DEFINITIVA da criança Wemilly Vitória, à seus tios, 

Paulo Aparecido Bergamin e Maria Aparecida Bergamin, que conforme 

demonstrado nos autos, melhor atendem aos interesses da infante. Com 

fulcro no art.487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se o competente Termo de Compromisso 

de Guarda e Responsabilidade. Sem custas.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas 

baixas.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 08 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9376 Nr: 535-11.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Evangelista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Ministério Público Estadual - OAB:, Toni Fernande 

Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, Elly Carvalho Junior - OAB:6.132/B

 Considerando a juntada da planilha atualizada dos valores da 

condenação, procedo a INTIMAÇÃO do executado, na pessoa do 

advogado, para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, cientificando 

que não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), e que, transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente nos proprios autos, sua 

IMPUGNAÇÃO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 621 Nr: 10-49.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck, Arno Marcos Schuck, Edson Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Osvaldo Antonio 

de Lima - OAB:3212, Robert Luiz do Nascimento - OAB:, Shaianne 

Engler de Carvalho - OAB:1715193, William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
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MADEIRAS LTDA, CNPJ: 00872531000174, atualmente em local incerto e 

não sabido DILMAR ANTONIO SCHUCK, Cpf: 15574474115, Rg: 226.215, 

Filiação: Ilga Maria Schuck, data de nascimento: 30/03/1947, brasileiro(a), 

casado(a), industrial, Telefone 35591230, atualmente em local incerto e 

não sabido ARNO MARCOS SCHUCK, Cpf: 11859130925, Rg: 501216, 

Filiação: Não Informada e Não Informado[[, brasileiro(a), viuvo(a), 

aposentado, atualmente em local incerto e não sabido EDSON MARCOS 

SCHUCK, Cpf: 35283360130, industria e atualmente em local incerto e não 

sabido ERNANI LUIZ SCHUCK, Cpf: 37248510149, brasileiro(a), casado(a), 

industrial e agropecuarista. 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: 21/05/1996.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de ARNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 

DILMAR ANTONIO SCHUCKE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

r e f e r e n t e  a o  d é b i t o  d e  I m p o s t o / M u l t a  C D A s  n º s 

12509000780-00;12510001727-69;12599000428-91;12599000430-06;126

05001551-61;12609001337-93 ;12695000689-04 ;12699001742-72 ; 

12297000269-30; 12295000560-36;12395000006-58; 12795000068-84; 

12603004489-80; 12603000656-22; 12703000362-63; 12296002111-30; 

12297000269-39; 12297000270-72; 12397000009-53; 12397000049-40; 

12602000420-60; 12602000421-40; 12697000294-73; 12702000111-61; 

12299000527-20; 12698002402-14; 12699001743-53; 12699001744-34; 

12798000381-29; 12798000382-00; 12799000283-54; 12508000612-62; 

12502001452-10; 12298001050-83; 12698000650-30; 12698002403-03; 

12698002404-86; 12698002869-82; 12798000055-49; 12798000470-39; 

12202000141-72; 12302000010-94; 12206001864-77; 12606004880-81; 

12606008131-79; 12706001022-10; 12604005186-29; 12606001029-06; 

12703002067-97; 12705000439-30; 12205001103-80; 12508000614-24;, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12295000560-36/1995, 12395000006-58/1995, 12795000068-84/1995, 

12296002111-30/1996 (MAIS 35 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/1995

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.188.193,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 203-29.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Augusto Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos.

Considerando a participação deste magistrado no Curso de Formação 

Continuada promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso sobre tema “Direito e Gênero: debates sobre a violência contra 

mulheres”, a ocorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 21 de março de 2018 às 15h00min.

Retire-se de a solenidade anteriormente agendada.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15410 Nr: 1541-93.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Antonia Geraldelli Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 15410

Previdenciário

Vistos em correição, etc.

Ante a manifestação de p. 148, diga a parte autora.

Às providências, com eficiência.

São Félix do Araguaia – MT, 30/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11244 Nr: 2182-52.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nilza Fonseca Portugal, Elber José 

Duarte Portugal, Rosemir Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Gerson da Silva Oliveira - OAB:8350/MT, Ildo de Assis 

Macedo - OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270, João Celestino Batista Neto - OAB:11367, Luciana 

Joanucci Motti - OAB:MT7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, 

Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:MT9.259, Saionara Mari - 

OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Takatsuka - 

OAB:43638/SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Indefiro o primeiro pedido, constante do parágrafo terceiro, da petição de 

fl. 263.

 Segundo o disposto no artigo 840, I, do CPC, e artigo 515 da CNGC, cabe 

ao magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

Bacen Jud determinar a transferência do valor bloqueado para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Assim, em consonância com os dispositivos citados, determino a 

transferência do valor bloqueado via Bacen Jud para a conta judicial 

(Banco do Brasil, agência: 3834), cuja providência segue em anexo.

 Outrossim, defiro os pedidos de pesquisa de bens em nome do (s) 

executado (s) junto aos Órgãos conveniados.

 Com isso, proceda-se a busca de veículos registrados em nome do 

executado e de seu titular junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo 

a este.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 05/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 610 de 655



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 1300-21.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57587 Nr: 196-28.2016.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664/MT

 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 do réu para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do depósito da prestação pecuniária na Conta 

única do TJMT, a qual não faz vinculação com o FUNPEN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7712 Nr: 39-12.2003.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião, Jairo Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT, José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121/MT, DOUGLAS ALBERTO DE BRITO - OAB:MT-8610, MILTON 

CHAVES LIRA - OAB:6330, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Pereira Ferraz - 

OAB:3558-B

 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 do exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da petição e documento apresentado(s) 

pelo executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 282-62.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Tiago de Lima Gomes, Diego Neris Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664/MT

 Processo Criminal nº: 282-62.2017.811.0098

Código: 59909

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Elvis Tiago de Lima Gomes e Diego Neris

Vistos.

Considerando o teor certidão de fls. 285, intime-se o réu Diego Neris 

Martins para que constitua novo advogado, sob pena de ser-lhe nomeado 

defensor dativo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 61-45.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLSDSG, LAFDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/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, 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62296 Nr: 63-15.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA RODRIGUES, Thiago Cesar Menuzzo 

Ladeia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BARRANCO LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY STORTI ASSUNÇÃO 

- OAB:MT 21240

 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/inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação, cujo 

valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento 

de Diligência) para realização da vistoria na "FAZENDA BELO 

HORIZONTE", regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25519 Nr: 4-13.2007.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Mendes Tomicha de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do patrono da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar número da conta corrente para 

expedição de alvará de levantamento do valor depositado pelo COREJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 1254-32.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17721 Nr: 911-37.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 406-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO LUCAS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

ITALO LUCAS ZONTA ingressou com “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (MEDIDA LIMINAR)” em face de 

TELEFONICA BRASIL. (“VIVO”).

Em síntese, alega a parte autora que mesmo após o pagamento das 

parcelas referente à prestação do serviço telefônico, a empresa Ré 

continua mantendo o cadastro do Autor junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito – SERASA e SPC, mesmo após inúmeras tentativas de resolução 

do impasse na via administrativa.

Requer, liminarmente, em sede de tutela de urgência, a exclusão da 

negativação do seu nome junto aos cadastros do SCPC, SERASA, etc.

É o relatório.

DECIDO.

O documento de fl. 16 indica a probabilidade do direito da parte autora, 

pois evidencia a negativação que ora se discute nos autos.

 De outro lado, verifico que, de acordo com os demais documentos 

juntados nos autos, a parte autora trouxe aos autos os comprovantes de 

pagamento dos títulos em que deram causa à negativação (fls. 18/19).

 Há também urgência no pedido. O dano é presumido, visto que a 

negativação indevida ocasiona diversos embaraços à prática dos atos da 

vida civil da parte autora.

Por fim, ressalto que a concessão do pleito liminar não reveste de caráter 

irreversível, de modo que se sustenta neste momento de cognição 

sumária.

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, nos termos pretendidos, 

sob pena de fixação de multa diária.

Oficie-se ao SPC/SERASA para que providenciem a retirada do nome da 

parte autora dos Cadastros de Inadimplentes (em relação aos débitos 

constantes dos autos).

Designo audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 15:00 

hs (Horário de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e cite-se a parte ré para apresentar contestação no 

prazo legal.

Serve o presente como mandado.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12853 Nr: 1350-87.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 1103-38.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvan Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31964 Nr: 749-37.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:
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Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53302 Nr: 4355-34.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F E ANDEROLLA EIRELI, FLÁVIO ERNESTO 

ANDREOLLA, SONIA MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Patrono, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível no sítio 

eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15846 Nr: 465-68.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES ANASTACIA ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1137-42.2010.811.0080

 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: Vilma Maria Polita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18768 Nr: 565-52.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SALETE ZANCHET BISSOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18813 Nr: 610-56.2011.811.0080

 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: Tony Henrique Procopio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19053 Nr: 849-60.2011.811.0080

 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: OLÁRIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30503 Nr: 483-84.2012.811.0080

 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: Francisca Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32591 Nr: 1360-87.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Rosa Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54616 Nr: 355-54.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

AGRIVALLE AGRICOLA DO ARAGUAIA LTDA. ingressou com “AÇÃO 

DECLÁRATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, cumulada com 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e pedido de TUTELA DE URGÊNCIA” 

em face de VIVO S.A.

Em síntese, alega a parte autora que estava operacionalizando junto ao 

Banco Cooperativo Sicredi – S/A a antecipação de desconto de 

recebíveis, o qual recebeu a informação de que estava bloqueado para 

processamento, em virtude de negativação de seu nome no órgão de 

proteção ao crédito SERASA, informação esta prestada por sua gerente 

de atendimento, cuja inclusão foi realizada por parte da Requerida.

Requer, liminarmente, em sede de tutela de urgência, a exclusão da 

negativação do seu nome junto aos cadastros do SCPC, SERASA, etc.

É o relatório.

DECIDO.

O documento de fls. 42/43 indica a probabilidade do direito da parte autora, 

pois evidencia a negativação que ora se discute nos autos.

 De outro lado, verifico que, de acordo com os demais documentos 

juntados nos autos, a parte autora é empresa do ramo de compra e venda 

de insumos Agrícolas em geral, atuante no município de Querência – MT e 

região do vale do Araguaia desde a consolidação de seu contrato social 

17/08/2009, não possuindo nenhuma filial ou negócios em outro estado da 

Federação, o que demonstra certa incoerência a referida prestação de 

serviços de telefonia no município de Campinas/SP (fls. 38/39).

Há também urgência no pedido. O dano é presumido, visto que a 

negativação indevida ocasiona diversos embaraços à prática dos atos da 

vida civil da parte autora.

Por fim, ressalto que a concessão do pleito liminar não reveste de caráter 

irreversível, de modo que se sustenta neste momento de cognição 

sumária.

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, conforme requerido.

Oficie-se ao SPC/SERASA para que providenciem a retirada do nome da 

parte autora dos Cadastros de Inadimplentes (em relação aos débitos 

constantes dos autos).

Designo audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 14:00 

hs (Horário de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e cite-se a parte ré para apresentar contestação no 

prazo legal.

Serve o presente como mandado.

Cumpra-se. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12814 Nr: 1313-60.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MAXIMINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33231 Nr: 504-89.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21.680/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39002 Nr: 155-18.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Canisio Beckenkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

DESPACHO

CITE-SE o executado pelo inteiro teor da inicial para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652 e parágrafos do C.P.C.), 

cujas cópias seguem anexas, advertindo – o de que sobre o valor do 

débito incidirá os honorários advocatícios em 20%, que em caso de 

pagamento integral no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 652-A, § único do CPC).

 Advirta-o ainda de que, contado da data da juntada aos autos do 

mandado cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar embargos, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 736 e 738 do C.P.C.). Decorrido tal prazo sem pagamento ou 

oferecimento de bens, com a segunda via deste mandado deverá ser 

procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do principal atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo 

os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, o executado (art. 652, § 1º do C.P.C).

 Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seus 

cônjuges (art. 655 § 2º do CPC). Cumpra-se na forma e sob as penas da 

lei. Intime-se.

Querência/MT, 18 de fevereiro de 2016.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48310 Nr: 1682-68.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido ministerial de ref. 20.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 398-88.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o mandado de cumprimento de 

Citação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31331 Nr: 113-71.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiel Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para prosseguir em 10 dias (DJE), sob pena de 

arquivamento.

 Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 840-64.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO MANTELLI, RODRIGO MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para prosseguimento no feito, no 

prazo de 10 dias.

Expeça-se o necessário.

 Após, aguardar devolução de AR. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12213 Nr: 734-15.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a inércia da parte apelada. Após, remetam-se os autos ao 

E.TRF1.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18924 Nr: 721-40.2011.811.0080

 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: Orlando Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 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 
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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.: 30878 Nr: 894-30.2012.811.0080

 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: ANDERSON LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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 contra a Fazenda Pública, regularizando os 

polos da demanda.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação 

apresentada (no prazo de 15 dias).

Aguarde-se o decurso de prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 56-19.2014.811.0080

 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: IDEMAR VICENTE GARLET BISELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURY LUIZ BONADESE, ZELINDA 

SANTA CATARINA BODANESE, JONATAN SILVESTRE PATZLAFF, Arlindo 

Assolini, CRISTIANO VERONEZE, MARCIELA ANGELA PREUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se conforme novo endereço. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 722-25.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo José Rockembach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Remeter ao Egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos de 

Querência-MT aos Excelentíssimos Desembargadores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18928 Nr: 725-77.2011.811.0080

 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: Espólio de Erno Lindolfo Schneider, Eni Terezinha 

Scheneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 145-13.2012.811.0080

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PEZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Mello - OAB:144.880/SP

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30233 Nr: 161-64.2012.811.0080

 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: AROMEO GUTH, ELIO GUTH, Enio Guth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 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 
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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.: 31916 Nr: 702-63.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR STAUB, PAULO JOSÉ DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 Vistos em correição.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar a existência de veículos.

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito.

Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39002 Nr: 155-18.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Canisio Beckenkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte executada, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para especificar os motivos concretos para a impugnação à 

avaliação realizada. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 3421-76.2017.811.0080

 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: MARCONICON TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55181 Nr: 539-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos em correição.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, os quais demonstram primo ictu oculi a 

deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 98 do CPC (a 

execução de título extrajudicial envolve valor aproximado de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais).

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC - item 2.14.2, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, excetuando-se os 

casos previstos em lei.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, devendo a 

parte autora recolher os valores necessários, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Providenciado o recolhimento dos valores, tornem os autos conclusos 

para análise de recebimento dos embargos.

Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18486 Nr: 284-96.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luis Pezzini, CARLOS ALBERTO PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 718-85.2011.811.0080

 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: Arnildo Mikoczak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 
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OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18930 Nr: 727-47.2011.811.0080

 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: GERALDO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 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.: 18937 Nr: 734-39.2011.811.0080

 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: Reinaldo Vicente Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30462 Nr: 439-65.2012.811.0080

 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: Wed'la Noleto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31665 Nr: 450-60.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiel Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Serra Dourada LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 914-84.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Jose Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 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.: 32569 Nr: 1339-14.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querência Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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 
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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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 716-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14147 Nr: 484-48.2007.811.0079

 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 CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15109 Nr: 1439-79.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BATISTA LOPES

 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: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15672 Nr: 382-89.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15770 Nr: 474-67.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciriaco Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 
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análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15909 Nr: 594-13.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 974-36.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16297 Nr: 987-35.2008.811.0079

 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 PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16298 Nr: 988-20.2008.811.0079

 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 DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 1348-52.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17197 Nr: 159-05.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Kariny Barbosa Teixeira - OAB:22332, Maria 

Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 
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OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17435 Nr: 394-69.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17597 Nr: 561-86.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO CORDEIRO - 

OAB:96726/MG, EDILSON OLIVEIRA EVANGELISTA - OAB:101093/MG, 

HÉLIO MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18311 Nr: 1285-90.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14505 Nr: 838-73.2007.811.0079

 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: ROZALINA RIBEIRO DE SOUZA, JOSEFA RIBEIRO DE 

SOUZA, BELMIRA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, KISLEU GONÇALVES FERREIRA - OAB:21666, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.
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Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16203 Nr: 895-57.2008.811.0079

 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: Miguel Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19447 Nr: 772-88.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 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.: 19696 Nr: 1018-84.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 
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pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 29-39.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvany Paula Rodriguês

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1250-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1256-64.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Martins Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 1331-06.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 
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independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 1625-58.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 1663-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Determino a realização de estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, para que seja comprovada a condição de miserabilidade, que 

deverá ser realizada pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 

10 dias.

 Considerando-se a prioridade do feito, bem como a lentidão para a 

realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação anteriormente 

realizada.

 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 9488, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR 

ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente 

diante da escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a 

realização do trabalho, por se tratar de município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?
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c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Com a juntada das respostas, intimem-se as partes, observando-se o 

envio dos autos ao INSS para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35057 Nr: 1754-63.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Dias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338, Ricardo de 

Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35059 Nr: 1756-33.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35097 Nr: 1780-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Araujo da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 2357-39.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35735 Nr: 2359-09.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Exuperio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 2366-98.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

- Regularizar no sistema Apolo a classificação do feito para "cumprimento 
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de sentença contra a Fazenda Pública".

- Regularizar juntadas pendentes.

- Aguardar processamento de RPV.

Eventualmente, informar dados inconsistentes ou omissos 

(impulsionamento pela própria Secretaria), ou tornar conclusos para 

análise.

Informando-se o pagamento, providenciar o necessário, como a intimação 

da parte para apresentação de dados bancários, bem como vinculação 

dos valores ao processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20063 Nr: 1385-11.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE PAULA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 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.: 20345 Nr: 1665-79.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRINDADE FERNANDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 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.: 30793 Nr: 697-78.2012.811.0079

 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 José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 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.: 33148 Nr: 1584-28.2013.811.0079

 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: CLEUZA MARIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.: 53257 Nr: 299-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:OAB-MT 21387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 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 DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA, Amanda Carina Uehara Paula de Lara, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO, 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 

G u i a s  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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53825 Nr: 642-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salomão Assis, VANIA SALOMÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 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 MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, 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 online, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 1104-16.2014.811.0079

 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): RAIMUNDA MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Gonçalves da 

Silveira - OAB:MT 8.625-O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para CITAR E INTIMAR O PATRONO DA PARTE 

EMBARGADA para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 

15(quinze) dias, conforme decisão de p. 15.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48016 Nr: 2952-17.2017.811.0052

 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: Rodolfo Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca do laudo medico de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14219 Nr: 881-52.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton da Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o decurso de prazo, intimando a parte autora para dar 

proseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42886 Nr: 306-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Posto isso, com fundamento nos artigos 24 e 129, inc. X, do ECA c/c art. 

1.618 e art. 1.638, inc. II, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial, com o fito de DESTITUIR O PODER FAMILIAR 

sobre os menores A. J. da S. e A. da S., a genitora Solange Cândida da 

Silva, todos qualificados nos autos, rompendo-se definitivamente o vínculo 

de filiação natural das crianças à demandada, bem como todos os laços 

de parentesco daí advindos. IV - PROVIDÊNCIAS FINAISConsiderando que 

as crianças se encontram institucionalizadas na Casa da Criança Raio de 

Luz desta Comarca, determino sua inclusão no Cadastro de Crianças 

aptas a adoção, inclusive com as anotações necessárias no CNA e 

CNCA, no site do Conselho Nacional de Justiça, em atenção ao Provimento 

n. 07/2010-CGJ.Nos termos do artigo 163, parágrafo único, do ECA, 

OFICIE-SE ao cartório competente para que se procedam à averbação da 
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sentença à margem do registro de nascimento das crianças A. J. da S. e 

A. da S. FIXO o valor correspondente a 06 (seis) URHs para o Advogado 

Dativo nomeado nestes autos, de acordo com a Tabela XI da OAB/MT, item 

9, por consectário, EXPEÇA-SE a competente certidão.REMETA-SE cópia 

da presente sentença à CEJA/MT, nos termos do que dispõe o artigo 720, 

da CNGC/MT.Por fim, DETERMINO ao i. Gestor Judicial que:1)Sejam 

desapensados os autos de medidas protetivas de código 39171 do 

presente;2)Proceda-se também com o desentranhamento da Petição Inicial 

de ref. 114, devendo a exordial ser distribuída corretamente;3)Junte-se à 

medida protetiva de código 39171, cópia dessa decisão, bem como os 

documentos juntados à r. 23.Após, cumpridas as determinações, 

ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e anotações, 

atentando-se ao SEGREDO DE JUSTIÇA.Sem custas, de acordo com a 

exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

art. 724 da CNGC/TJMT - Judicial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44215 Nr: 943-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Couto da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos n.943-82.2017.811.0052 (Código: 44215)

Vistos em correição.

Em atenção ao parecer Ministerial de ref. 31, DETERMINO a intimação do 

executado, por meio de seu defensor, para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias, em relação as condições impostas pela parte autora para 

aceitar sua proposta.

 Ademais, analisando o pleito do defensor dativo nomeado (ref. 27), 

revogo o arbitramento anteriormente lançado em 1 (uma) UHR, o 

corrigindo, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRANDO-LHE honorários 

advocatícios no importe de 02 (duas) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil 

e setecentos e sessenta reais e dez centavos), com imediata expedição, 

correspondentes à presente causa (processo de execução).

 Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44215 Nr: 943-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo n.º 943-82.2017.811.0052 – Código: 44215

Vistos.

RECEBO a inicial e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

Se não localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do art. 212, §2º, do CPC.

CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-03.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, (60 (sessenta) dias), para a parte 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o pagamento do valor da 

Requisição de Pequeno Valor. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-14.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, (60 (sessenta) dias), para a parte 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o pagamento do valor da 

Requisição de Pequeno Valor. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-07.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010389-07.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: LEANDRO B. SILVEIRA EIRELI 

- EPP Parte REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 8 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento juntado ao Id. 11481239, no processo acima indicado. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 06/2018/DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE - MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRO DA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 CONSIDERANDO que a comarca teve interrupção do fornecimento de 

energia elétrica nesta Unidade Judiciária, das 13:50 às 16:00 horas, no dia 

07/02/2018 (quarta-feira).

 CONSIDERANDO ainda que tais fatos não devem causar prejuízos às 

partes.

 RESOLVE:

 I – SUSPENDER o expediente forense da Comarca de Rosário Oeste-MT, 

no dia 07/02/2018 (período vespertino).

 II – PRORROGAR para o dia útil subsequente (08/02/2018), todos os 

prazos processuais cujo termo final coincidam com esta data, excetuada a 

previsão de protocolo integrado, porquanto a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica não pode prejudicar os terceiros de boa fé.

 IV - PUBLIQUE-SE, registre-se, cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Rosário Oeste - MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61784 Nr: 1313-92.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Sebastião da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas formulada pela defesa.

Dou por encerrada a instrução criminal.

Abra-se vista dos autos às partes, para a apresentação de alegações 

finais.

Após, conclusos para sentença.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58688 Nr: 1134-03.2012.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ADOLFO BIBAS, MONICA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA DA CRUZ, THIAGO 

DUARTE RIGOTTI, SILVIO DE ARRUDA CAMPOS, MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS DE ARRUDA, JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, LIVIA 

DUARTE RIGOTTI, FRANC MENES DIAS DE SOUZA, ERICA PATRICIO 

CUNHA DA SILVA RIGOTTI, BRIGIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DIAS 

DE SOUZA, Espólio de BENEDITO DUARTE, INSTITUTO DE TERRAS DE 

MATO GROSSO - INTERMAT, SEBASTIÃO DE ARRUDA E SILVA, ENIL DE 

ARRUDA E SILVA, REGINALDO ALVES DO BONFIM, MERENICE DE 

ARRUDA E SILVA, OLIVIO MONTEIRO DA SILVA, ALADI MARQUES, 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, NATALINA FRANCISCA DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA DUARTE SILVA, JESUINO DE ARRUA E SILVA, 

EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, BENEDITA DOMINGAS DE 

FRANÇA, JOSE CORREA DA COSTA, GERALDO RIGOTTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Considerando a inércia do Defensor Dativo outrora constituído (fls. 2151), 

desconstituo-o do cargo e, em atenção a Portaria n.º 62/2017-DF, 

DETERMINO a remessa dos autos para a Coordenadoria do Fórum, para 

nomeação de novo causídico, o qual deverá ser cientificado das 

obrigações e restrições constantes da CNGCJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78836 Nr: 1810-09.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RONI DOS SANTOS, DAILSON 

FERNANDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Ligia Queiroz de Arruda 

- OAB:23414, Bruna Yokohama Queiroz de Arruda - OAB:23423, 

GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O, Juliana Gimenes de 

Freitas - OAB:6.776, Rodrigo Mesquita Moraes - OAB:18973/MT

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Gerson Gomes da Silva, OAB/MT 24.223 (Tel: 3622-2930 ou 98167-8267) 

como Defensor Dativo do denunciado Dailson Fernando 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78836 Nr: 1810-09.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RONI DOS SANTOS, DAILSON 

FERNANDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Ligia Queiroz de Arruda 

- OAB:23414, Bruna Yokohama Queiroz de Arruda - OAB:23423, 

GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O, Juliana Gimenes de 

Freitas - OAB:6.776, Rodrigo Mesquita Moraes - OAB:18973/MT

 Intimação dos denunciados para, no prazo legal, apresentarem os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80226 Nr: 535-88.2017.811.0053

 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: CLAUDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte autora Claudia dos Santos, 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.: 80226 Nr: 535-88.2017.811.0053

 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: CLAUDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

adequando-se aos comandos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80260 Nr: 554-94.2017.811.0053

 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: MSO, WPCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte autora Marilda Sampaio 

Oliveira, 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.: 58688 Nr: 1134-03.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ADOLFO BIBAS, MONICA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA DA CRUZ, THIAGO 

DUARTE RIGOTTI, SILVIO DE ARRUDA CAMPOS, MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS DE ARRUDA, JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, LIVIA 

DUARTE RIGOTTI, FRANC MENES DIAS DE SOUZA, ERICA PATRICIO 

CUNHA DA SILVA RIGOTTI, BRIGIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DIAS 

DE SOUZA, Espólio de BENEDITO DUARTE, INSTITUTO DE TERRAS DE 

MATO GROSSO - INTERMAT, SEBASTIÃO DE ARRUDA E SILVA, ENIL DE 

ARRUDA E SILVA, REGINALDO ALVES DO BONFIM, MERENICE DE 

ARRUDA E SILVA, OLIVIO MONTEIRO DA SILVA, ALADI MARQUES, 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, NATALINA FRANCISCA DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA DUARTE SILVA, JESUINO DE ARRUA E SILVA, 

EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, BENEDITA DOMINGAS DE 

FRANÇA, JOSE CORREA DA COSTA, GERALDO RIGOTTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 (Tel: 99983-2424) como 

Defensora Dativa das partes requeridas (Aladi Marques e outros), 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.: 58688 Nr: 1134-03.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ADOLFO BIBAS, MONICA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA DA CRUZ, THIAGO 

DUARTE RIGOTTI, SILVIO DE ARRUDA CAMPOS, MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS DE ARRUDA, JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, LIVIA 

DUARTE RIGOTTI, FRANC MENES DIAS DE SOUZA, ERICA PATRICIO 

CUNHA DA SILVA RIGOTTI, BRIGIDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DIAS 

DE SOUZA, Espólio de BENEDITO DUARTE, INSTITUTO DE TERRAS DE 

MATO GROSSO - INTERMAT, SEBASTIÃO DE ARRUDA E SILVA, ENIL DE 

ARRUDA E SILVA, REGINALDO ALVES DO BONFIM, MERENICE DE 

ARRUDA E SILVA, OLIVIO MONTEIRO DA SILVA, ALADI MARQUES, 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, NATALINA FRANCISCA DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA DUARTE SILVA, JESUINO DE ARRUA E SILVA, 

EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, BENEDITA DOMINGAS DE 

FRANÇA, JOSE CORREA DA COSTA, GERALDO RIGOTTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da advogada Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 para, 

no prazo legal, apresentar a defesa dos requeridos revéis citados por 

edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 1885-19.2014.811.0053

 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, IGOR DA SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 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 dos denunciados Iago Ricardo de Amorim e Igor da 

Silva Moraes, 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.: 70936 Nr: 1885-19.2014.811.0053

 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, IGOR DA SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 Intimação da advogada Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984, para 

comparecer na audiência designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, 

às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 383-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS POSSUIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 (Tel: 99983-2424) como 

Defensora Dativa da parte autora, para atuar neste feito. Os honorários 

advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando 
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em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 383-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS POSSUIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial 

para constar no polo passivo o companheiro daquela última pessoa que se 

sabe que detinha a posse do bem, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80260 Nr: 554-94.2017.811.0053

 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: MSO, WPCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

adequando-a aos comandos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 36255 Nr: 158-64.2010.811.0053

 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: CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, LARRISA ALVES DE 

OLIVEIRA TOMAZ, RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Prudente Romualdo - 

OAB:143813/SP, Neuza Maria da Silva - OAB:12643/MT, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

MANIFESTEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 

(dez) dias.

No silêncio AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9664 Nr: 140-48.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE CORREIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURAT DOGAN, REINALDO LEMOS DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7.397/MT, Giovanni Ferreira de Vasconcelos - OAB:2076/RO, 

Haroldo Varela do Carmo - OAB:10.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho - 

OAB:6.920, Vanessa Mendes de Moraes - OAB:9306/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente quedou-se inerte por longo 

hiato.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, II, III e VIII, do CPC.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76228 Nr: 740-54.2016.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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 autora Maria Aparecida da Silva Pinto, 

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.: 76228 Nr: 740-54.2016.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se em relação às respostas 

dos Ofícios encaminhados, bem como quanto ao parecer ministerial de ref. 

26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1613-20.2017.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERQSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GALDINO DE AMORIM

 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 autora Jerqson Batista da Silva, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 
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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.: 82674 Nr: 1613-20.2017.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERQSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GALDINO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Compulsando os autos observo a existência de recibo dando conta da 

existência de ação judicial que fixou alimentos gravídicos, qual seja feito 

n.º 1215-49.2012.811.0053, devidamente transitada em julgada e 

arquivada. Assim sendo, considerando que os alimentos gravídicos – 

destinados à gestante – são automaticamente convertidos em pensão 

alimentícia em favor do recém-nascido, independentemente de pedido 

expresso ou de pronunciamento judicial, o pedido inicial deverá ser 

emendado, a fim de adequar-se ao caso. De igual forma, tratando-se de 

ação de alimentos, o valor da causa deverá ser adequado, conforme 

dispõe o art. 292, III e § 1º do CPC/2015. INTIMEM-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos expostos 

acima, sob pena de indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Cumpra-se. Às Providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59827 Nr: 1283-96.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO SANT'ANA DE AMORIM, GINIVALDO 

DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 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 do denunciado Aurélio Santana 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59827 Nr: 1283-96.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO SANT'ANA DE AMORIM, GINIVALDO 

DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Intimação do advogado Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447, para a 

apresentação da resposta à acusação do réu Aurélio Santana Amorim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 162-96.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Gerson Gomes da Silva, OAB/MT 24.223 (Tel: 3622-2930 ou 98167-8267) 

como Defensor Dativo da parte requerida Emerson da Silva, 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.: 63416 Nr: 162-96.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 Intimação do reeducando do cálculo de pena constante dos autos, bem 

como para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a decisão que 

concedeu a remição da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63636 Nr: 209-70.2013.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDA, RAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA, TCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte autora Alonço Lopes de Assunção e Raimunda 

Aparecida Assunção, 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.: 63636 Nr: 209-70.2013.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDA, RAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA, TCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de presunção de 

desistência a em relação a esta lide (art. 485, III, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66906 Nr: 822-90.2013.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte autora Maria Helena Alves 

dos Santos, 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.: 66906 Nr: 822-90.2013.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão a seguir transcrita: "Vistos em 

correição. Fls. 27: DEFIRO o pedido Autoral. INTIME-SE pessoalmente a 

parte Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao 

Núcleo da Defensoria Pública de Santo Antônio do Leverger, a fim de 
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prestar informações. A inércia ensejará a presunção de desistência a em 

relação a esta lide (art. 485, III, do CPC). Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 57249 Nr: 895-96.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSA, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - 

OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo da parte autora Meyre Aparecida Fonseca de Souza, 

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.: 57249 Nr: 895-96.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDSA, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - 

OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos 

sobre a certidão de fls. 33 (decurso do prazo para o requerido 

contestar/manifestar).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67095 Nr: 864-42.2013.811.0053

 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: CLARICE PAES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FIGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Leandro Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte autora Clarice Paes da Rosa, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75293 Nr: 308-35.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte autora Cida Dias da Silva 

Leite, 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.: 75293 Nr: 308-35.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÁ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão a seguir transcrita: "Vistos em 

correição. INDEFIRO o pedido elencado na Ref. 34. A decisão acerca da 

necessidade ou não, da utilização do expediente da citação por hora certa 

cabe ao Meirinho. MANIFESTE-SE a requerente, em termos de 

prosseguimento, em 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Intime-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-64.2011.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELY DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNHY LUCAS TAQUES DE MIRANDA OAB - MT0016784A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

ALINE CRISTINA MAEHLER OAB - MT8108/O (ADVOGADO)

EDIMARA BORDIN SALGADO OAB - MT20785/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DA SILVA OAB - SP352414 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria que o executado deve 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. Santo Antônio do 

Leverger, 8 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE CHRISTI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000788-93.2016.8.11.0053 REQUERENTE: CLAUDILENE 

CHRISTI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 005-2018-CA

A Doutora LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor da portaria 429/2017-C.ADM do Tribunal de Justiça 

do estado de Mato Grosso, datada de 31/07/2017;

CONSIDERANDO a existência de móveis em geral e equipamentos de 

informática inutilizados nesta comarca, por serem antieconômicos e 

irrecuperáveis;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar o estado de conservação e 

avaliar os móveis em geral e equipamentos de informática inservíveis, para 

que se possa solicitar autorização ao E. Tribunal de Justiça, para doação, 

a entidades sem fins lucrativos da comarca de São José dos Quatro 

Marcos;

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a comissão de Inventário de bens e doações – COMPIB 

(artigo 50, parágrafo único da Portaria 429/2017/C.ADM), para realização 

do processo de doação de bens.

Parágrafo único: A comissão será composta pelos servidores: ROSIMEIRI 

DELFORNO – Gestora Geral, matrícula 5408; ADÃO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO – Oficial de Justiça, matrícula 4510 e JOSÉ ANTONIO 

FURLANETO - Auxiliar Judiciário, matrícula 5342, lotados nesta Comarca.

Art. 2º - A Comissão deverá realizar o procedimento da doação dos bens 

inservíveis após a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça, 

conforme determina a Portaria 429/2017/C.ADM.

 Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75538 Nr: 256-47.2017.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. REPRESENTRAÇÃO COMERCIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CódigoDEFIRO liminarmente a medida requerida na petição 

inicial.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, conforme 

planilha de cálculo, acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver 

pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior 

e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, 

comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 

cujo resultado segue anexo a presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante do autor.Caso não seja concretizada a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

c o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t .  4 º  d o  D e c r e t o - L e i  n º 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

junho de 2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58833 Nr: 2313-43.2014.811.0039

 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: VALDECI DONISETE FERREIRA

 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: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2313-43.2014.811.0039

CÓDIGO 58833

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração por Ana Maria Ramos, contra 

sentença que julgou procedente os pedidos da autora.

Sustenta em apertada síntese que a sentença restou omissa ao condenar 

o instituto requerido em honorários advocatícios, não estipulando o limite 

da condenação.

É o necessário.

Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atenta aos autos, verifico que a pretensão da parte embargante merece 

prosperar.

 No que tange o erro material alegado, verifico que inteira razão assiste ao 

embargante, haja vista que a sentença condenou o instituto requerido em 

honorários advocatícios, porém não estipulou o limite da condenação.

Destarte, onde se lê: Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor da 

condenação, leia-se: "Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ)."

Pelo exposto, CONHEÇO, mas DOU PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração, para sanar a omissão contida na r. sentença.

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Ademais, considerando que fora interposto recurso de apelação, 

determino que seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 
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apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56195 Nr: 1110-46.2014.811.0039

 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: CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 1110-46.2014.811.0039.

Código nº. 56195.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77484 Nr: 1051-53.2017.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, para declarar 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar tornar-se-á definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Ademais, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82458 Nr: 3684-37.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 3684-37.2017.811.0039.

Código nº. 82458.

Vistos.

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente e deste despacho como 

mandado.

 Comunique-se ao d. juízo de origem a chegada da deprecata a este juízo, 

com os dados necessários à sua futura identificação, solicitando a 

menção desses dados em pedidos de informações e outros que venham a 

ser encaminhados.

Após o cumprimento, devolva-se, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se às devidas baixas, com as cautelas legais.

Expeça-se o necessário.

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.: 83803 Nr: 4362-52.2017.811.0039

 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: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA, LUCIMARI CHIUCHI 

DA SILVA, CAROLINE CHIUCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:18500

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.Intime-se a parte autora para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. 

Ausente a comprovação recolhimento no prazo supra, certifique-se [art. 

456, §1º, C.N.G.C./MT] e, após, voltem-me conclusos. Efetuado o 

recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, 

bem como, proceda com as anotações pertinentes no sistema 

Apolo.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25789 Nr: 1407-58.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GOMES DA CRUZ - DE CUJUS, JULIANA 

GOMES VALÊNCIO, MARIA ALICE GOMES VALENCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 Autos nº: 1407-58.2011.811.0039

Código nº: 25789

Vistos.

Tendo em vista a concordância da Exequente à fl. 195, quanto ao cálculo 

constante da fl. 190 apresentado pela Executada em impugnação, 

HOMOLOGO, o cálculo no presente feito no valor R$ 19.604,48 (dezenove 

mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), já incluso os 

honorários advocatícios.

 Consigno que, nova atualização ocorrerá no momento da expedição da 

Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, da expedição de 

Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado, oficie-se à autoridade 

responsável pela autarquia requerida, para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º, II, CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 
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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) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50483 Nr: 319-48.2012.811.0039

 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: GILCINEI NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILAYNE FIGUEREDO 

CAMPOS - OAB:6.540

 AUTOS Nº 319-48.2012.811.0039

CÓDIGO 50483

Vistos.

Tendo em vista o enunciado da fl. 106, bem como requerimento da autora, 

determino seja oficiado o requerido para proceder com a baixa definitiva, 

junto ao cadastro do proprietário, devendo suspender as cobranças 

relativas ao licenciamento e seguro obrigatório da motocicleta objeto da 

presente lide.

Com o retorno do oficio devidamente cumprido, proceda ao arquivamento 

dos autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52066 Nr: 1985-84.2012.811.0039

 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): PAULO GUILHERME DA SILVA, KELI 

APARECIDA PAVIN XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 1985-84.2012.811.0039

CÓDIGO 52066

Vistos.

Tendo em vista certidão de 1392, determino nova expedição de ofício da 

TCE-MT (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) para que informe 

sobre a possibilidade de realização de Perícia Contábil nos presentes 

autos, conforme requerimento do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em fls. 1383/1384.

Cumpra-se, com a máxima urgência, por se tratar de processo inserido na 

Meta 02/2017-CNJ.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 254-82.2014.811.0039

 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): LUZIDÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.Pelo 

exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de 

declaração.DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% 

(dois por cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a 

ocorrência de caráter protelatório.Transitada em julgado, cumpra-se na 

integra a decisão de fls. 71.No mais, no que tange o requerimento da 

autora, tendo em vista que a ausência do processo físico obsta qualquer 

manifestação, defiro o pleito de suspensão do prazo recursal pelo prazo 

em que os autos estavam em posse do requerido, sendo a contagem 

deste retomada a partir da devolução dos autos em 

cartório.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69665 Nr: 1119-37.2016.811.0039

 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: DEZIZA PASQUETO PERES

 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:

 Vistos.Consoante dispositivo da lei previdenciária, bem como por força do 

artigo 1.845 do novo Código Civil, o cônjuge tornou-se herdeiro 

necessário, ao lado dos descendentes e dos ascendentes. Tratando de 

falecida com cônjuge e herdeiros, consoante documentos carreados em 

ref. 25 e 31, mister se faz o deferimento da habilitação de todos os 

herdeiros.Destarte, tendo em vista que os documentos carreados nos 

autos estão em consonância com a certidão de óbito de ref. 25, a 

habilitação dos quatro herdeiros é medida impositiva.Desta feita, DEFIRO o 

requerimento de habilitação de herdeiros, devendo a Secretaria proceder 

com as anotações necessárias para retificação da capa dos autos e 

sistema Apolo.Ademais, designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de julho de 2018, às 15h30 min. Na forma do art. 407 do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias 

para apresentação do rol de testemunhas cujo depoimento se pretende 

obter, caso ainda não indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de 

intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia 

útil seguinte ao da disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 

9, do Capítulo 02, da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de 

justiça, a começar da data da juntada aos autos do mandado cumprido 

[art. 241, inciso II do Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do 

princípio da celeridade processual, a parte autora deverá trazer suas 

testemunhas independente de intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de fevereiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 3623-79.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA, JEOVANI 

DIAS FERREIRA, JHONATN LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 3623-79.2017.811.0039

CÓDIGO 82348

Vistos.

 Defiro o pedido ministerial de ref. 82.

Cumpra-se integralmente conforme o requerido.

No mais, designo audiência para oitiva da testemunha Keila Cristina 

Ferreira para o dia 01 de março de 2018 às 13h 15min.

Intimem-se a testemunha [endereço de ref. 82] e os réus.
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Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83202 Nr: 4041-17.2017.811.0039

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE ZOCAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº. 4041-17.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 83202.

Vistos.

 Ante a juntada de documento em referência nº. 12 que atesta o 

pagamento tempestivo pela requerida do valor devido indicado na inicial 

(referência nº. 4), defiro os requerimentos de referência nº. 11 com 

espeque no artigo 3°, §2°, do Decreto nº. 911/69.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83202 Nr: 4041-17.2017.811.0039

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE ZOCAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Vistos.

DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo:

a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 8.975,19 (oito mil, 

novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), acrescidos 

das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária;

b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pago a dívida, 

hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda a 

restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias e 

não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Artigo 3º, §1º do 

Decreto-Lei nº 911/69).

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

Neste pórtico, comprovada a mora e o inadimplemento do devedor, com 

arrimo no artigo 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a 

restrição do bem, cujo resultado segue anexo à presente decisão.

Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o 

bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e a parte requerida deverá 

entregar a documentação do bem apreendido, devendo ser constado no 

mandado, conforme preconiza o artigo 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.

Por fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato de o bem 

não ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre 

eventual conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de dezembro de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 724-16.2014.811.0039

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S J DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 724-16.2014.811.0039.

Código nº. 55684.

Vistos.

Determino a intimação da Secretaria de Fazenda, para que, manifeste-se 

no que entender direito, sobre os documentos colecionados aos autos, e, 

se efetuada a liquidação total, desde já, determino que proceda com a sua 

baixa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25358 Nr: 977-09.2011.811.0039

 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): AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:SP-14.081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, MARIANA CRISTINA 

CORREA DE ANDRADE - OAB:15549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062

 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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4700 Nr: 351-39.2001.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO DE MENEZES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO PEIXOTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA LEITE - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11.999

 AUTOS Nº 351-39.2001.811.0039

CÓDIGO 4700

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 355/357, chamo o feito a ordem e 

revogo despacho de fl.429.

 Desta feita, intime-se a parte autora para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51371 Nr: 1258-28.2012.811.0039

 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: MARAISA MAGALHÃES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1258-28.2012.811.0039

CÓDIGO 51371

Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da Instancia Superior, bem como, de 

acordo com o acórdão de fls. 162, o qual determinou o regular 

prosseguimento da instrução, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de julho de 2018, às 14h30min, devendo as partes depositar 

o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização 

(artigo 450 do Código de Processo Civil).

Intimem-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52385 Nr: 120-89.2013.811.0039

 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: TEREZA ALVES DA SILVA SIQUEIRA

 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 120-89.2013.811.0039

CÓDIGO 52385

Vistos.

 Tendo em vista o disposto no acórdão de fl. 82, bem como, considerando 

que fora interposto recurso de apelação à fl. 57, intime-se o apelado para 

oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53619 Nr: 1406-05.2013.811.0039

 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: NOELIO HORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1406-05.2013.811.0039

CÓDIGO 53619

Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte movida por Noelio 

Hora de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Com a inicial vieram os documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 61/67.

Impugnação à contestação às fl. 71/74.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com o arts. 3.º e 319 do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, 

inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.

Fixo como questão controvertida a existência de união estável entre a 

falecida e o requerente, bem como a existência da qualidade de segurado 

pelo prazo alegado na exordial.

Desta forma, declaro o feito saneado.

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de julho de 

2018, a realizar-se às 15h00min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52856 Nr: 627-50.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J DA SILVA-ME, SEBASTIÃO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 627-50.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 52856.

Vistos.

 Cumpra-se na íntegra o comando judicial proferido no feito em apenso 

(código nº. 55684).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54083 Nr: 1854-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1854-75.2013.811.0039

CÓDIGO 54083

Vistos.

De proêmio, em detida análise dos autos, verifico o termo de audiência 

acostado nos às fls. 45/46, fora decretada a revelia do requerido, 

entretanto, vislumbro a presença do requerido na presente solenidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 638 de 655



devidamente representado pela advogada nomeada para o ato, inclusive 

tendo assinado o termo de audiência de conciliação, portanto, pelos 

fundamentos retro, REVOGO A REVELIA decretada em desfavor do 

requerido.

Após, tendo em vista que o requerido não fora devidamente intimado da 

decisão do cumprimento de sentença pleiteado pela parte autora, 

conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 68, intime-se a parte 

requerente para apresentar endereço atualizado do requerido, ou 

especifique o endereço da Marmoraria Vitória.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 2553-66.2013.811.0039

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLDM, JAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54805

 Proceda-se com as atualizações necessárias no sistema de Cadastro 

Nacional de Adoção, bem como no cadastro estadual informatizado de 

pretendentes à adoção consoante determinação da Corregedora-Geral da 

Justiça e, no cadastro desta comarca consoante dispõe o art. 50, ECA.

 Após, regularize o referido cadastro para o fim de que os pretendentes a 

adoção sejam convocados de acordo com ordem cronológica de 

habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes 

adotáveis nos moldes do art. 197-E, ECA, devendo na ocasião ser 

atualizado o perfil da criança/adolescente desejado por cada pretendente.

 De igual modo, se consumada a adoção, caso o pretendente dos 

presentes autos deseje adotar outra criança, deverá este integrar no 

cadastro na ordem geral estabelecida, não podendo este ser mantido com 

o número original de seu registro, ou seja, deverá ser alocado no final da 

relação, consoante Regimento Interno da CEJA-MT.

 Por fim, desde já caso haja disponibilidade de crianças ou adolescentes 

adotáveis na presente comarca, DETERMINO a convocação do(s) 

pretendente(s) dos presentes autos para manifestação imediata, sendo 

que a recusa sistemática na adoção das crianças ou adolescentes 

indicados importará na reavaliação da habilitação concedida.

 Intimem-se o (s) pretendente(s) acerca do prazo de validade do cadastro 

de habilitação estipulado na sentença e, na sua ausência intimá-los cujo 

prazo deverá ser aquele estipulado no art. 60, Regimento Interno CEJA-MT 

sem prejuízo de posterior renovação.

 Notifique-se o MP.

 Após, não havendo mais pendências, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81338 Nr: 3075-54.2017.811.0039

 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): ANGELA DE SOUZA BALIERA, AGENOR 

ALVES BALIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 3075-54.2017.811.0039

CÓDIGO 81338

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

o cometimento de crime, em tese praticado por ANGELA DE SOUZA 

BALIERA e AGENOR ALVEZ BALIERA, nos moldes do artigo 147, caput, 

do Código Penal.

Parecer ministerial às fls. 17/19 requereu o arquivamento do feito ante o 

não comparecimento da vítima na audiência de conciliação.

É o necessário.

Decido.

Compulsando aos autos, verifico que a fl. 16 houve a desistência da ação 

penal pelos autores do fato. Sendo assim, pugno pelo seu arquivamento 

considerando que “nas infrações penais em que haja vítima determinada, 

em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir 

justa causa para ação penal” (Enunciado 99 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais – FONAJE – com a redação aprovada no XXIII Encontro 

de Boa Vista/RR).

Ante o exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, sendo assim, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81250 Nr: 3023-58.2017.811.0039

 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): CELSO FERNANDES, EVANDRO CEZAR 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 AUTOS Nº 3023-58.2017.811.0039

CÓDIGO 81250

Vistos.

Tendo em vista que o fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime 

capitulado no artigo 147, do CP (ameaça), considerado infração de menor 

potencial ofensivo, bem como o fato de que as vítimas manifestaram 

expressamente, o desejo de não prosseguir com o feito, tal circunstância 

implica, portanto, no reconhecimento da falta de justa causa para a ação 

penal, conforme redação do Enunciado 99 do FONAJE: “Nas infrações 

penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou 

de composição civil, deixa de existir justa causa para a ação penal”.

 Desta feita, acolho o pedido de f. 23 e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do presente feito, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92417 Nr: 1431-90.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDINEY OTTOMAYER, PAULO VINICIUS LIRA 

AMARAL, MAGNO JOSE PASCHOATO SANTOS, BRUNO DA SILVA 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nome Falso: ALEXANDRE 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79548 Nr: 81-04.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA CAMPIDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 Posto isso, rejeito os embargos opostos, o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e despesas processuais 

pela parte embargante, a qual fica condenada, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito 

executado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações legais.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos 

autos de execução código 34655.Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 1382-49.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIONEY PINTO DE MATOS, EBERSON 

GODOFREDO, EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071, RAFAEL 

EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por toda a fundamentação lançada, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus 

EBERSON GODOFREDO AMARO DA SILVA, SIONEY PINTO DE MATOS e 

EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS nas penas dos artigos 316 e 288 do 

Código Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-51.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-77.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR GIOVANE VARGAS BELLO DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AMIKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAICON JOSÉ ENZE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-76.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-75.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCELIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-41.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VESTIDO TROCADO MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE OLIARI BREINACK (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-30.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-22.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)
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Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-37.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VESTIDO TROCADO MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA FEITOSA CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-79.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BISPO LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR FARRAPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 26/03/2018 15:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-75.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA EVANGELISTA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA LAURENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

JENE LAURENTINO DA SILVA FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-34.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIMOES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ REGINA F DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 

6429631.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7305 Nr: 234-04.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Marin Ocon, Rafael Ocon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173/MT, Elton Rubens do Espírito Santo - 

OAB:MT/7.463, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Juliana 

Christyan Gomide - OAB:7416/MT, Núbia Narciso Ferreira de Souza 

- OAB:6247/MT, Paulo Roberto Moser - OAB:MT/9.932, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:MT/8.750

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do requerido, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca da petição de fls. 

655-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24222 Nr: 676-52.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Hota Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Alessandra Rossi 

Geglini - OAB:MT/10.914-B

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca do 

retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 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: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

563/575, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo" Vistos (...) 

3. Decido: Logo, não conta nos autos nenhuma tese hábil em afastar o 

pronunciamento jurisdicional de mérito, verificando o processo está em 

ordem, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: a) a falsidade da procuração lavrada no livro 131, do 

Cartório do Segundo Ofício de Várzea Grande/MT, em nome de Antonio de 

Paula Ferraz Nogueira; b) a declaração de nulidade de todos os atos 

praticados com o uso da procuração lavrada no livro 131, do Cartório do 

Segundo Ofício de Várzea Grande/MT, em nome de Antonio de Paula 

Ferraz Nogueira; c) o cancelamento da escritura pública de compra e 

venda lavrada no segundo serviço notarial de Várzea Grande/MT, no livro 

186, sob n.º R1 na matrícula n.º 6223 do Cartório de Porto dos 

Gaúchos/MT, em 23/08/1995; d) a posse e o domínio da área descrita na 

presente demanda; e) os pressupostos caracterizadores do usucapião 

pleiteado pelo primeiro requerido. Posto isso, INTIMEM-SE as partes via 

DJE, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem, caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. Consigne-se que 

em relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 

455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 
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desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha somente será feita via 

judicial quando for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como 

figurar no rol de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em 

que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol 

do Art. 454 do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures 

consignados, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem 

os autos conclusos. Sem embargo, quanto ao pedido de realização de 

audiência de conciliação, formulado pela parte requerida, insta anotar que 

por não ter a parte autora sinalizado à possibilidade de composição 

amigável, deixo de analisar nesse momento, até mesmo porque, a 

composição poderá ocorrer a qualquer tempo, de modo que, não há 

prejuízo da não designação. Por fim, e sem prejuízo ao cumprimento das 

determinações alhures, INTIME-SE o procurador que subscreve a peça de 

fls. 458, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

regularização da representação do segundo requerido e, assim, JUNTE 

aos autos procuração, sob pena de ser decretada a revelia, nos termos 

do art. 76, §1º, II, do CPC. Expeça-se o necessário para viabilizar as 

intimações aqui determinadas. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23072 Nr: 522-70.2012.811.0019

 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: Irani Zanoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Giorgi, Valdeci Alves da Silva, 

Valderi Alves da Silva, Sady Casonatto, Agenor Casonatto, Valdemar 

Candido da Silva, Darci José Trentini, Tarciso Giorgi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:MT/13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento das guias de distribuição das 

CARTAS PRECATÓRIAS expedidas nos autos, para as Comarca de Sinop 

- MT, Lucas do Rio Verde - MT e Eliseu Martins - PI, visando a citação dos 

requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, atente-se que as CPs já foram 

encaminhadas as Comarcas deprecadas e aguardam pagamento no 

distribuidor das respectivas Comarcas, sob pena de serem devolvidas 

sem cumprimento/distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24477 Nr: 830-70.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlei Freire da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Oficie-se à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando informações 

quanto ao cumprimento da carta precatória, expedida à fl. 83, para citação 

do acusado.

 Após, realizada a citação do acusado, bem como, apresentado defesa 

preliminar, voltem-se os autos novamente conclusos, para outras 

determinações.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24477 Nr: 830-70.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente, considerando que o acusado devidamente 

citado, mudou de endereço sem comunicar o Juízo, decreto sua revelia 

nos termos do art. 367 do CPP. Defiro o pedido ministerial, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para que apresente os possíveis 

endereços da vítima Claudiana Ribeiro. Com o aporte dos endereços 

fornecidos pelo MP, bem como dos endereços obtidos pela consulta no 

Bacenjud, expeça-se carta precatória para sua inquirição. Sendo o 

endereço desta Comarca, faça-me os autos conclusos para designação 

de audiência. Com a devolução de todas as missivas devidamente 

cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais 

Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, 

após, à defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-65.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONE CARDOSO FELIZARDO (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-66.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES PAULISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DAGOSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora via RENAJUD; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. CERTIFIQUE-SE o resultado da busca e, 

sendo positivo, INTIME-SE o exequente para que, ciente, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias; 4. Restando negativa a busca, fica desde já 

determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Juara/MT, com 

a finalidade de intimação da parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique nos autos bens passíveis de penhora, sob pena de 

restar configurado ato atentatório à dignidade da justiça, e lhe ser fixada 

multa, na forma do art. 774, V, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-97.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA FARTO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOLO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora via RENAJUD; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. CERTIFIQUE-SE o resultado da busca e, 

INTIME-SE o exequente para que, ciente, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-86.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens passíveis de penhora, consoante ordem elencada no art. 

835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-70.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TOMAZZONI BAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. GOMES AGROPECUARIA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Na esteira da decisão proferida em ID n.º 10293186, na qual restou 

consignado que a pessoa jurídica executada E. GOMES AGROPECUÁRIA - 

ME, tem natureza jurídica de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e, sendo assim, 

não é necessário haver a desconsideração da personalidade jurídica da 

executada para alcançar bens de seu sócio, eis que, o patrimônio da 

pessoa jurídica se confunde com o patrimônio do seu único sócio. E, 

considerando que a penhora via BACENJUD restou infrutífera, DEFIRO o 

pedido de busca de bens em nome do executado via RENAJUD, sendo que 

nesta data faço juntada do resultado da referida busca. Certifique-se o 

resultado da busca e, INTIME-SE a parte exequente para que, ciente, se 

manifeste acerca dos extratos anexos, bem como, para que dê o profícuo 

andamento no feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20910 Nr: 316-22.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA ALCANGELA DE ALMEIDA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 316-22.2008.811.0108 (Código nº: 20910)

CREDOR: Olivia Alcangela de Almeida Sena

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 212, nos moldes requeridos às fls. 215.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20508 Nr: 1562-87.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BUENO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1562-87.2007.811.0108 (Código nº: 20508)

CREDOR: Joaquim Bueno de Oliveira Neto

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 131, nos moldes requeridos às fls. 133.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22072 Nr: 1452-54.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1452-54.2008.811.0108 (Código nº: 22072)

CREDOR: Josina Pereira dos Santos

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 163, nos moldes requeridos às fls. 165.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22646 Nr: 502-11.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 502-11.2009.811.0108 (Código nº: 22646)

CREDOR: Narciso Rodrigues
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DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 184, nos moldes requeridos às fls. 187.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50741 Nr: 1912-94.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, 

Marco Aurélio Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorval Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:MT 5.943

 [...] Posto isso, há que se salientar, primeiramente, que às escâncaras, a 

planilha de crédito apresentada pelo exequente está equivocada, porque 

há evidente excesso de execução, na medida em que pretende cobrar 

multa convencional do acordo inadimplido, prevista na cláusula 4.2 do 

contrato, como se ela dissesse respeito ao montante de honorários 

advocatícios devidos, o que está longe de ser corroborado pelo título 

exequendo, na medida em que a cláusula de pagamento dos honorários foi 

totalmente específica e firmada com clareza, no sentido de salientar que, 

se pagos até o dia 28/4/2017, haveria um desconto no valor devido; e 

caso houvesse descumprimento, restauraria-se o crédito total (R$ 

174.000,00) mais juros de mora de 1% a.m. e correção monetária até o 

efetivo pagamento. Nada mais!A cláusula penal do item 4.2 do acordo é, 

manifestamente, exclusiva da obrigação principal e, por conseguinte, há 

de extirpar do valor dos cálculos apresentados pelo credor, os tais R$ 

17.400,00 cobrados a título de multa convencional.Por se tratar de mera 

correção aritmética, fixo como valor total da execução, atualizado até 

22/1/2018, o montante de R$ 232.832,81, e defiro, primeiramente, penhora 

de dinheiro/ativos financeiros do devedor, via Bacenjud, até o limite do 

crédito exequendo.Não sendo exitosa a constrição ou não alcançando o 

montante total do crédito, intime-se o credor a comprovar o alegado 

arrendamento rural firmado pelo devedor com o tal “Dionísio Andezesky ou 

Adrezewsky”, bem como apontar de modo preciso qual o local em que 

pretende seja procedido o arresto de grãos, maquinários e/ou penhorada 

a renda paga pelo arrendamento,Rejeito, por descabida, a averbação 

premonitória nas matriculas imobiliárias das Fazendas Santa Isabel e Santa 

Isabel I, do CRI de Brasnorte/MT, porque não comprovada a propriedade 

do imóvel, não podendo a execução atingir interesses de terceiros.Defiro 

a expedição de certidão de crédito, no valor da execução devidamente 

consertado pelo juízo, para fins extrajudiciais.Cumpra-se integralmente.Às 

providências.Tapurah/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61521 Nr: 153-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CATTAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14431 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem 

promovidas por este juízo, especificamente em relação à comunicação do 

DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do 

veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser de 

responsabilidade do alienante tal providência.Cumprida a medida, cite-se a 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento 

da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus.Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14912 Nr: 168-16.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LUIZ ZANCANARO, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, ERICA REGINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Vistos etc.

Intimem-se os devedores para que acostem cópia do acordo entabulado 

nos autos de n.º 261-66.2011.811.0108 – Cód. 25657, ação declaratória 

de nulidade de ato judicial, ante o reconhecimento da usucapião no juízo 

ad quem em favor dos aqui devedores, considerando o recurso de 

apelação por eles manejado nos autos de ação de usucapião n.º 

107-92.2004.811.0108, Cód. 11749, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tal providência é necessária na medida em que o acordo revelará a 

legitimidade das partes e o regular prosseguimento da fase instaurada.

Intime-se.

Às providências.

 Tapurah/MT, 11 de julho de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41198 Nr: 1762-21.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos da Silva, Gustavo Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16.233/MT, Rafaela 

Calgaro - OAB:MT 9.403-B

 [...]Considerando o teor do Ofício Circular n°. 116/2017-GAB-03, bem 

como do Provimento n°. 05/2017, passo à análise da possibilidade de 

destruição do armamento apreendido nestes autos.A teor do disposto na 

Lei 10.826/2003, as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do 

laudo pericial, quando não mais interessarem à persecução penal, serão 

encaminhadas pelo juiz competente para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública.No entanto, no caso em apreço, convém 

destacar que a Terceira Seção do STJ pacificou entendimento no sentido 

de que o tipo penal caracterizado nos artigos 12 e 14 da lei nº 10.826/03 - 

posse ou porte ilegal de arma de fogo, são crimes de mera conduta ou de 

perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter 

ofensivo e, consequentemente, desnecessária a realização de laudo 
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pericial oficial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da 

munição apreendida (EREsp 1.005.300-RS, DJe 19/12/2013).Nesses 

moldes, considerando que as armas e munições apreendidas nestes 

autos já foram submetidas a teste preliminar e que a ação penal se arrasta 

por longo tempo, sem que se tenha adotado qualquer providência quanto à 

elaboração do laudo definitivo de eficiência da arma, entendo ser 

despicienda a realização de perícia técnica oficial.Doutra banda, restando 

controvertida questão relacionada ao registro dos artefatos apreendidos, 

determino que a destinação dos bens seja realizada em sentença.Assim, 

em atenção ao disposto no artigo 3º do Provimento 05/2017-CGJ, 

determino que as armas e munições apreendidas nestes autos sejam 

encaminhadas à Delegacia de Polícia desta urbe, mediante requisição de 

escolta à Polícia Militar local.Sem prejuízo, oficie-se à comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT solicitando a remessa da carta precatória expedida para 

oitiva da testemunha João Adelar Godois Santana.Após, abra-se ao 

Ministério Público e, após, à Defesa, para apresentação das alegações 

finais, no prazo legal.Por fim, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.Às providências.Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45577 Nr: 1483-64.2014.811.0108

 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): Rosane Hendges Cades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1483-64.2014.811.0108 (Código nº: 45577)EXEQUENTE: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT EXECUTADO: Rosane Hendges 

CadesEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.Prefacialmente ao 

deferimento da medida requestada, diligencie-se por meio do sistema 

RENAJUD, objetivando localizar bens passíveis de penhora em nome da 

executada, como já determinado às fls.68. Restando exitosa a pesquisa, 

abra-se vista ao exequente para se manifestar. Caso contrário, frustrada 

a tentativa de localização de ativos financeiros em nome da executada 

passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o pedido formulado pelo 

exequente para realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim 

de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar 

registrados no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.

[...]Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que 

várias diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade da executada, sempre infrutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa no sistema 

INFOJUD, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente.Determino, 

ainda, a renumeração dos autos a partir das fls. 67, eis que a próxima 

lauda não está numerada.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 30 de dezembro de 

2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47589 Nr: 311-53.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NATIVIDADE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT0013245A

 Vistos etc.

É certo que o protesto do título judicial constitui técnica de indução 

tendente a forçar o devedor ao adimplemento da prestação.

Por isso, só pode ser requerido após esgotado o prazo para pagamento 

voluntário a que alude o Art. 523, do NCPC.

Pois bem, em que pese a improcedência dos pedidos deduzidos na petição 

inicial, com consequente condenação da autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§3º 

do Art. 98, do NCPC).

Desse modo, e como não houve prova de mudança na fortuna da autora, 

bem como não se abriu prazo para o pagamento voluntário dos honorários 

fixados em favor do advogado da empresa de telefonia ré, em virtude da 

suspensão de sua exigibilidade, indefiro pedido retro.

Ante o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Tapurah/MT, 11 de julho de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50057 Nr: 1612-35.2015.811.0108

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pablo Nava Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Número Único: 1612-35.2015.811.0108 (Código: 118600/2017)Agravante: 

Ministério Público EstadualAgravado: Thiago Pablo Nava 

Cardoso[...]Todavia, ainda que constatado o erro decisório, verifica-se 

que o agravado foi condenado a uma sanção equivalente a 2 anos e 6 

meses de privação de liberdade, ou seja, a prescrição se rege pela norma 

do art. 109, IV, CP, isto é, em 8 anos, porém como era menor de 21 anos 

de idade ao tempo dos fatos, reduzindo-se pela metade o tempo 

prescricional (art. 115 do CP), alcança-se o lapso de 4 anos, que, 

partindo-se da data do trânsito em julgado da condenação (02/04/2013), já 

se expirou, em abril do ano passado (2017).Assim sendo, em juízo de 

retratação, revogo a decisão recorrida, afastando a declaração da 

prescrição da pretensão executória da pena na forma como aplicada pela 

decisão revogada, entretanto reconheço ex officio o decurso do prazo 

prescricional da pena em concreto pespegada ao agravado, na medida em 

que decorridos mais de 4 anos da data do trânsito em julgado da 

condenação, sem que se desse o início efetivo da execução da pena que 

ainda restava a ser cumprida por ele.Dê-se vistas ao Parquet e a DPE/MT 

e oficie-se ao juízo recursal, noticiando a retratação da decisão 

agravada.Transitada em julgado essa decisão, EXTINGUE-SE a pena 

aplicada e arquivem-se os autos em definitivo após adotadas as medidas 

necessárias.Às providências.Tapurah (MT), 8 de fevereiro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50797 Nr: 1950-09.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Rafaeli Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Maria Lucia 

Rafaeli Flores na Ação condenatória de concessão do benefício de 

aposentadoria por idade proposta em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social. Sem custas processuais em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 02 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 406-15.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu HELENO ALVES DOS SANTOS nas sanções previstas 

no artigo 306, da Lei nº 9.503/97 e artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, bem 

como ABSOLVÊ-LO em relação aos crimes previstos nos artigos 147 e 

150, ambos do Código Penal.DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO 

ARTIGO 306 DO CP.1ª FASE:A sanção relativa ao tipo penal descrito no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro varia de 06 (seis) meses a 03 

(três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Na 1ª fase da 

fixação da pena, quando se deve dosar a pena em concreto a ser 

aplicada ao réu, agora condenado, tem-se que o sistema penal dividiu a 

equalização da reprimenda estatal em 3 distintas fases, sendo que na 

primeira delas, a análise se faz a partir de 8 circunstâncias judiciais 

elencadas no art. 59 do Código de Penas e que devem ser valoradas e 

sopesadas de modo razoável, proporcional e justificado pelo julgador. No 

caso, é necessário reconhecer a existência de circunstância negativa a 

desvalorar a conduta delituosa, na medida em que o comportamento ilícito 

foi causador de acidente de trânsito, eis que ele atingiu um veículo já 

estacionado.Assim, a consequência do crime deve ser considerada como 

desfavorável ao réu, que dirigindo sob influência de álcool atingiu outro 

veículo.Nesse sentido, na 1ª fase da fixação da pena, negativada 1 

circunstância judicial, fixo a pena base pouco acima do mínimo legal, em 6 

meses e 22 dias de detenção.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61497 Nr: 139-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeiziel José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, de acordo com a planilha de cálculo apresentada às fls. 

15, o valor da dívida é de R$ 42.174,53 devendo ser este o valor da 

causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição, e intime-se a 

parte autora a complementar o recolhimento das custas devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.Doutra banda, nos 

termos do parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”.Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se 

ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode 

ser meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é 

impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do 

bem.Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao 

devedor que há um montante em aberto e que se dentro do prazo 

estabelecido pelo credor não houver sua devida quitação, ou negociação 

entre as partes, o credor tomará as providências necessárias a fim de 

recuperar o bem dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência 

do devedor.Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi 

constituído em mora, uma vez que a notificação acostada à exordial não 

foi entregue no seu domicílio porque o endereço indicado seria 

insuficiente, não estando satisfeito o único requisito indispensável para a 

validade da notificação ou do protesto.Em razão disso, intime-se o autor 

para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei nº 

911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26826 Nr: 1430-88.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Celso Benedito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, Darvin Krauspenhar Junior - 

OAB:MT0009061B

 [...]Nesses moldes, considerando que as armas e munições apreendidas 

nestes autos já foram submetidas a teste preliminar e que a ação penal se 

arrasta por longo tempo, sem que se tenha adotado qualquer providência 

quanto à elaboração do laudo definitivo de eficiência da arma, entendo ser 

despicienda a realização de perícia técnica oficial.Seguindo nessa 

premissa, considerando que desde a assunção da norma do 

desarmamento (Lei nº 10.826/03), a restituição de arma de fogo 

apreendida reclama demonstração de registro nos órgãos do SINARM - 

artigo 5º da Lei, e que tal hipótese, evidentemente, não é a situação nos 

autos, bem como que tais apetrechos estão totalmente abandonados, em 

condição absolutamente indesejável e desarrazoada, de modo que, 

mesmo estando devidamente acondicionados estão se deteriorando e se 

tornando imprestáveis para a finalidade que criados e, ainda, gerando 

excessivos encargos à própria administração judiciária, nos termos do 

artigo 25, da Lei 10.826/03 e do Provimento nº 05/2017-CGJ, DECRETO 

seus perdimentos em favor da União.Ante ao teor do ofício circular nº 

001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos a serem adotados 

para destinação de armas e munições apreendidas, determino sejam 

adotadas providências necessárias para coleta dos artefatos pelo 

Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior brevidade 

possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou reutilização 

pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, artigo 25, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.Oportunamente, abra-se vistas às 

partes para apresentação de alegações finais, nos moldes da 

determinação de fls. 119-v.Às providências.Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 156-50.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DEL PUPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 7142-B, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129/B

 Processo n°: 156-50.2015.811.0108 (Código nº: 47291)AUTOR: Ministério 

Público EstadualRÉU: Edson Del PuppoAÇÃO PENAL VISTOS.Ação penal 

instaurada em desfavor Edson Del Puppo imputando-lhe a prática do delito 

tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.[...]Ante ao teor do ofício circular 

nº 001/CMTJ/AMIO/2017, disciplinando os procedimentos a serem 

adotados para destinação de armas e munições apreendidas, determino 

sejam adotadas providências necessárias para coleta dos artefatos pelo 

Comando Militar do Polo Regional de Mutum/MT, com a maior brevidade 

possível, para que de lá sejam encaminhados à destruição ou reutilização 

pelo Exército Brasileiro, na forma da Lei n.º 10.826/2003, artigo 25, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.706/2008.No mais, considerando que a carta 

precatória expedida para oitiva das testemunhas Deusdesith, Refael 

Lucas e Cassino Aparecido, foi cumprida apenas em relação à primeira, 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.Havendo desistência 

da oitiva das referidas testemunhas, deverá o Parquet, no mesmo ato, 

apresentar suas alegações finais e, posteriormente a defesa, no prazo 

legal.Às providências.Tapurah/MT, 8 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 646 de 655



 Cod. Proc.: 61035 Nr: 2990-55.2017.811.0108

 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: Geneci Aparecida Bado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a tutela de urgência requestada para determinar, aos dois entes 

demandados, em caráter solidário, a obrigação de assegurarem, com o 

uso dos recursos necessários, inclusive força policial, a submissão do 

filho da autora a exame médico e avaliação psicológica como preparativo 

para o requerimento de internação obrigatória.Antes, porém, determino a 

busca e apreensão do sr. Fabiano Alexandre Bado de Lima, onde vier a 

ser encontrado pelos órgãos de segurança pública da Comarca, e, ao 

localiza-lo, conduzam-no ao hospital municipal ou outro local que reúna 

condições de interná-lo provisoriamente, até que ele seja encaminhado à 

avaliação hospitalar aqui decretada.Encontrado o paciente, deverá ser, em 

48h, a sua regulação em instituição ou clínica da rede pública 

especializada no tratamento de dependentes químicos para que seja 

submetido a avaliação médica e psicológica, a que alude o art. 6º da Lei nº 

10.216/01, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).O Estado de 

Mato Grosso deverá ser intimado na pessoa do Procurador-Geral do 

Estado e do Secretário Estadual de Saúde, via Carta Precatória, a ser 

expedida via Malote Digital, a fim de que imediatamente cumpram a 

presente liminar, O presente feito tramitará em sistema de prioridade, nos 

termos do artigo 1048, inciso I, do CPC.Independente da execução total da 

ordem cominatória, recebo a petição inicial e determino a citação dos 

requeridos para, querendo e no prazo legal, apresentarem defesa, 

indicando as provas que pretende produzir, na medida em que, por se 

cuidar da tutela de direito individual de saúde, descabe a realização de 

mediação/conciliação judicial, ante a notória impossibilidade/recusa dos 

entes estatais de se submeterem a tais procedimentos, ante a carência de 

representantes legais ao desempenho do mister. Sem prejuízo, determino 

a inserção do núcleo familiar em programa de atendimento psicossocial 

para a superação dos conflitos decorrentes do vício de drogas. ...

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62811 Nr: 19-35.2018.811.0085

 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: LUZIA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte autora para que no prazo de 

05 (cinco) dias apresente os quesitos a serem respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61467 Nr: 707-31.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara Bezerra de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 36, negativa de localização de 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58223 Nr: 500-66.2016.811.0085

 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: JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, I e 485, 

I, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Terra Nova do Norte/MT, 07 de novembro de 2016.Jean Paulo Leão 

Rufino Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 992-68.2010.811.0085

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MIGUEL HASSLINGER VITORINO, NELSO 

TARIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VITÓRIO MANZUTTI, IVANETE 

APARECIDA P. MANZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 Certifico e dou fé, que não houve tempo hábil para intimação das partes 

acerca da data designada para nova perícia (doc. fl. 128), motivo pelo qual 

impulsiono os autos para nova intimação do perito para designação de 

data para realização dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 38483 Nr: 1044-64.2010.811.0085

 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: IRONILDA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para INTIMAR A 

PARTE AUTORA do retorno da Segunda Instância, para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 1150-21.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/SP 147.386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:OAB/SP 

244.223

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR AS PARTES da determinação de 
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fls. 75 a seguir transcrita: "Vistos.(...)Intimem-se as partes para 

manifestarem nos autos sobre o interesse em produzir outras provas, no 

prazo de 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Às providências"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57253 Nr: 10-44.2016.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAES, MARA ADRIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 33, (negativa).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26754 Nr: 765-73.2008.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genuína Silva da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bethania Meneses 

Dias-Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaine El Kadri - OAB:1013/TO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDISON OLIVEIRA 

DE SOUZA JUNIOR, para devolução dos autos nº 765-73.2008.811.0077, 

Protocolo 26754, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 1589-17.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, antecipo a audiência agendada para 

o dia 19.02.2018, para o próximo dia 16.02.2018, às 13h00min, tendo em 

vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, considerando 

que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 

19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

das partes e testemunhas.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 1061-85.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Vieira Venceslau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, redesigno a audiência agendada 

para o dia 19.02.2018, para o próximo dia 02.03.2018, às 12h30min, tendo 

em vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, 

considerando que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o 

dia 19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

das partes e testemunhas, por mandado ou em balcão, caso já tenham 

sido intimadas.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 827-18.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan da Silva Farias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, redesigno a audiência agendada 

para o dia 19.02.2018, para o próximo dia 05.03.2018, às 16h00min, tendo 

em vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, 

considerando que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o 

dia 19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

do reeducando, por mandado ou em balcão, caso já tenham sido intimado.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56033 Nr: 421-48.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jose Neto, Mauricio do Nascimento 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, antecipo a audiência agendada para 

o dia 19.02.2018, para o próximo dia 16.02.2018, às 14h30min, tendo em 

vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, considerando 

que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 

19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

do acusado e seu advogado.

Diante da informação retirada da plataforma de pesquisa processual do 

Tribunal de Justiça/MT, conforme extrato anexo, verifica-se que o 

acusado Maurício do Nascimento de Jesus foi intimado para comparecer à 

audiência do dia 19 através de seu irmão, motivo pelo qual entrei em 

contato com irmão do acusado nessa data para obter informações quanto 

ao seu paradeiro. Segundo Maurinei, irmão de Maurício, este se encontra 

residindo na cidade de Rosário Oeste/MT, e não possui contato com os 

irmãos, somente com seus pais, motivo pelo qual não possui informações 

sobre seu endereço atualizado ou telefone. Assim, o irmão de Maurício se 

comprometeu a tentar informa-lo do adiantamento da audiência através de 

seus pais, bem como informá-lo da necessidade de entrar em contato com 

o Juízo para atualização de seu endereço.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 49651-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 
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OAB:11453 -A

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 02/03/2018 ÀS 9h30.

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para comparecer na 

sede deste Fórum, no dia 02/03/2018, às 9h30min, para a audiência de 

conciliação, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 49651-25.2016.811.0077

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Crescêncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, redesigno a audiência agendada 

para o dia 19.02.2018, para o próximo dia 02.03.2018, às 09h30min, tendo 

em vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, 

considerando que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o 

dia 19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

das partes e testemunhas, por mandado ou em balcão, caso já tenham 

sido intimadas.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 41-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Profeta da Cruz, Joacy Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por determinação verbal do Exmo. Juiz desta 

Comarca, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, redesigno a audiência agendada 

para o dia 19.02.2018, para o próximo dia 02.03.2018, às 10h00min, tendo 

em vista a necessidade de se readequar a pauta de audiências, 

considerando que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o 

dia 19.02.2018 nos autos de código 28564.

O MM. Juiz, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, determinou ainda nova intimação 

das partes e testemunhas, por mandado ou em balcão, caso já tenham 

sido intimadas.

Ao Cartório da Vara Única para providências.

É o que me cumpre certificar.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108366 Nr: 10-90.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 10-90.2016.811.0102

Código nº: 108366

Vistos etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Nadir Dutra, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

1.741,21 (mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos).

Conforme petição apresentada pelo exequente, a parte executada pagou 

parcialmente a dívida, sendo que o valor atualizado da execução perfaz o 

montante de R$ 987,03 (novecentos e oitenta e sete reais e três 

centavos). Assim, pugnou pelo arquivamento provisório da demanda, uma 

vez que o valor está abaixo do limite definido pelo Provimento 

13/2013/CGJ/MT.

Razão assiste a parte exequente.

O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 1.937,85 (um mil, novecentos e trinta e sete reais 

e oitenta e cinco centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

8/2018-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório 

Distribuidor e com baixa no Relatório Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111717 Nr: 1107-28.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Cristina Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1107-28.2016.811.0102

Código n. 111717

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que estes não foram 

remetidos à Fazenda Pública Estadual, conforme requerido à ref. 10, 

sendo tão somente expedida a carta com aviso de recebimento (ref. 07 e 

08).

Em que pese a manifestação da parte exequente, é certo que no processo 

eletrônico, todas as intimações, inclusive da Fazenda Pública, devem ser 

feitas por meio eletrônico (Lei 11.419 /06, art., 9º). Por outro lado, sabe-se 

que as intimações que viabilizem o acesso à íntegra dos autos do 

processo são consideradas vista pessoal do interessado para todos os 

efeitos legais (Lei 11.419 /06, art., 9º, § 1º). Porém, no caso dos autos, a 

citação por carta A.R não viabilizou à Fazenda Pública o acesso a íntegra 

dos autos.

Desse modo, determino sejam os autos remetidos a Fazenda Pública 

Estadual, para manifestação, nos termos do art. 535, do CPC, conforme 

determinado à ref. 04..

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40421 Nr: 31-86.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA FABIANE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MISTURINI, AURÉLIA MISTURINI, 

VILSON MISTURINI, Neuride Zucchi Misturini
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-OAB/MT, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331, 

DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento do artigo 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO-ME SUSPEITO neste feito, a partir desta data, 

pelo que determino a remessa dos autos ao substituto legal. A suspeição 

se estende aos feitos em apenso, distribuídos por dependência a este 

processo, a saber, Oposição nº 1211-88.2014.811.0102 (cód. 103485 – já 

sentenciada) e Embargos de Terceiro nº 204-27.2015.811.0102 (cód. 

104617).Oficie-se à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ao Ministério Público deste Estado e à OAB/MT, 

encaminhando-lhes cópia destes autos (em mídia).Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso (Códigos nº 103485 e 

104617).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 06 de fevereiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103823 Nr: 1392-89.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIO BATISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1392-89.2014.811.0102

Código nº: 103823

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Municipal à ref. 3 Assim, DETERMINO 

a suspensão do presente feito até a data final prevista para o pagamento 

(20/08/2018), ou até que haja nova manifestação nos autos, se antes do 

prazo.

 Decorrido o prazo de suspensão, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste nos autos, informando 

eventual quitação do débito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera - MT, 05 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111724 Nr: 1116-87.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROMBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1116-87.2016.811.0102

Código n°: 111724

Vistos etc.

DETERMINO a intimação do denunciado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comparecer a secretaria para retirada da arma apreendida nos autos, 

conforme deferido à ref. 60, sob pena de encaminhamento de perdimento 

do bem e recolhimento em favor do Comando do Exército..

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117886 Nr: 1986-98.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Ante o exposto, NÃO RECONHEÇO a suspeição arguida nesta precatória. 

No mais, com fundamento no artigo 100 do CPP, DETERMINO que seja 

autuado o pedido do excipiente, juntamente com esta decisão, em autos 

apartados, e a REMESSA destes autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, a quem compete o exame definitivo da matéria.OFICIE-SE 

ao juízo deprecante da presente decisão, devolvendo a respectiva 

missiva, devidamente cumprida, para providências que entender 

cabíveis.INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 162-75.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 162-75.2015.811.0102

Código n°: 104522

Vistos, etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou à ref. 33, 

alegando que não acompanharam o ofício requisitório os seguintes 

documentos: 1) sentença condenatória e do acórdão proferido no 

reexame necessário e/ou de recurso voluntário; 2) decisão que tiver 

homologado a conta de liquidação; 3) certidão de trânsito em julgado, tanto 

da fase do processo de conhecimento como dos embargos à execução, 

se houver.

Ocorre que, analisando o Ofício Requisitório juntado à ref. 30, consta a 

informação de que os documentos acima relacionados foram 

encaminhados.

Assim, DETERMINO à secretaria que certifique se realmente foram 

encaminhados os documentos relatados pela Fazenda Pública. Caso 

negativo, ENCAMINHEM-SE imediatamente os documentos requeridos.

Caso os documentos tenham sido remetidos a Fazenda Pública, 

DETERMINO que seja cumprido o Ofício Requisitório já encaminhado.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109605 Nr: 391-98.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 391-98.2016.811.0102

Código n°: 109605

Vistos, etc.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso manifestou à ref.18, 

alegando que não acompanharam o ofício requisitório os seguintes 

documentos: 1) sentença condenatória e do acórdão proferido no 

reexame necessário e/ou de recurso voluntário; 2) conta de liquidação ou 

demonstrativo do débito; 3) decisão que tiver homologado a conta de 

liquidação; 4) certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo 

de conhecimento como dos embargos à execução, se houver.

Ocorre que, analisando o Ofício Requisitório juntado à ref. 15, consta a 

informação de que os documentos acima relacionados foram 

encaminhados.

Assim, DETERMINO à secretaria que certifique se realmente foram 

encaminhado os documentos relatados pela Fazenda Pública. Caso 
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negativo, ENCAMINHEM-SE imediatamente os documentos requeridos.

Caso os documentos tenham sido remetidos a Fazenda Pública, 

DETERMINO que seja cumprido o Ofício Requisitório já encaminhado.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108062 Nr: 1376-04.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1376-04.2015.811.0102

Código n°: 108062

Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, se manifestou à ref. 22, 

informando não ser o caso de alegar quaisquer das matérias do artigo 

535, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito.

Desta forma, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos, os cálculos apresentados pela parte 

exequente na petição inicial (pág. 15), nos termos do artigo 487, inciso III, 

“a”, do Código de Processo Civil.

 No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 1589-73.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Cardoso Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR EUGÊNIO KAVALEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Inicialmente, ACOLHO a justificativa da parte requerida (ref.39), pelo não 

comparecimento à audiência de conciliação designada nestes autos.De 

outro lado, verifico que o requerido possui interesse na audiência de 

conciliação, de sua vez a autora manifestou-se que a proposta de acordo 

seja feita nos autos por meio de petição.Em que pese o pedido da parte 

autora (ref. 44) vise à celeridade do feito, tenho que a realização da 

audiência mostra-se mais eficaz, de forma que as partes possam chegar 

a algum consenso sobre o objeto da presente ação.Assim, DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador.Após, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência 

de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá 

início na data da audiência (art.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105037 Nr: 359-30.2015.811.0102

 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: CLAÚDIA METZLER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.359-30.2015.811.0102

Código n. 105037

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105111 Nr: 386-13.2015.811.0102

 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: IVONE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.386-13.2015.811.0102

Código n. 105111

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105192 Nr: 425-10.2015.811.0102

 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: Maria das Dores Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.425-10.2015.811.0102

Código n. 105192

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117034 Nr: 1653-49.2017.811.0102

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 651 de 655



 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIVAL FRANCISCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO JUNIOR BUENO ALVES - 

OAB:15.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1653-49.2017.811.0102

Código n°: 117034

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, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 361-97.2015.811.0102

 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: DÉBORA FARIAS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.361-97.2015.811.0102

Código n. 105042

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106544 Nr: 905-85.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Uma vez que o acusado não foi devidamente intimado para a solenidade, 

REDESIGNO audiência de continuação para o dia 06 de abril de 2018, às 

18h00min, para interrogatório do acusado.

Intime-se o acusado para comparecimento, devendo o Oficial de Justiça 

avaliar a necessidade de intimação por hora certa.

No mais, CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 81, no tocante a 

expedição de Ofício ao CIRETRAN, na forma pugnada pelo Ministério 

Público e deferida pelo juízo.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h34min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106902 Nr: 1005-40.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1005-40.2015.811.0102

Código n. 106902

Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que à ref. 18, foi determinada 

a remessa dos documentos de ref. 18, à executada para manifestação.

De sua vez, embora tenha sido juntado aos autos aviso de recebimento 

(AR) de ref. 20, não há informação de remessa dos autos à executada, 

uma vez que trata-se de processo eletrônico.

 Assim, CUMPRA-SE a decisão de ref. 18, remetendo os presentes autos 

a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 535, do CPC.

Não opostos embargos no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC).

 Às providências de estilo.

Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111721 Nr: 1111-65.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dou por encerrada a instrução do feito, desse modo, DÊ-SE vista dos 

autos as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, venham-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 09h07min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112690 Nr: 1523-93.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dou por encerrada a instrução do feito, desse modo, DÊ-SE vista dos 

autos as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.
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Após, venham-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 10h22min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114896 Nr: 777-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 777-94.2017.811.0102

Código n°: 114896

Vistos, etc.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, se manifestou à ref. 10, 

informando não ser o caso de alegar quaisquer das matérias do artigo 

535, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito.

Desta forma, HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos, os cálculos apresentados pela parte 

exequente na petição inicial (pág. 07), nos termos do artigo 487, inciso III, 

“a”, do Código de Processo Civil.

 No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119217 Nr: 2532-56.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº: 2532-56.2017.811.0102

Código nº: 119217

Vistos etc.

Trata-se de medida protetiva requerida por Raquel Batezini Pinheiro contra 

Jhoanny Moro.

À decisão de ref. 04 determinou a prisão preventiva do requerido, 

considerando que embora a parte autora tenha pleiteado pela concessão 

de medida protetiva, já existe em favor desta, medida protetiva em trâmite 

nesta comarca, sendo que a conduta do requerido caracterizou como 

descumprimento daquelas medidas concedidas alhures.

À ref. 03, o requerido postulou pela revogação da prisão preventiva, 

sendo o pedido deferido à ref. 09.

Assim, considerando que trata-se de medida cautelar, e que já tramita 

nestes autos medida protetiva sob nº 1560-86.2017.811.0102, em favor 

da requerente, sendo o requerido o mesmo desta ação, determino o 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com as devidas baixas.

Consigno por fim, que eventual descumprimento das medidas protetivas, 

deverá ser noticiado naqueles autos.

TRANSLADE-SE cópia do presente feito aos autos nº 

1560-86.2017.811.0102.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120654 Nr: 221-58.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSK, LDSK, LDSK, ROSANGELA ROSA DA SILVA 

KAPPES, MDSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE KAPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 364-81.2017.811.0102

Código n°: 120654

Vistos, etc.

RECEBO o cumprimento de sentença, em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a parte executada nos termos do artigo 528 do CPC, para efetuar 

o pagamento da pensão alimentícia em atraso e as que vencerem no curso 

do processo, no prazo de 03 (três) dias, comprovando o pagamento nos 

autos, ou justificando a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil, conforme § 3° do artigo 528 do CPC e Súmula 309 

do STJ.

Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, no prazo 

assinalado, proceda-se desde já ao PROTESTO do pronunciamento 

judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC.

Não sendo efetuado o pagamento, INTIME-SE a autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104122 Nr: 1573-90.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia, para CONDENAR o réu ANTONIO SILVA SOUSA como 

incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e 180, §3º do 

Código Penal. [...].Cumpram-se as demais disposições da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112762 Nr: 1568-97.2016.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PAULO BECKER, DAIANE CRISTINA VICENTE 

DA SILVA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:20965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1568-97.2016.811.0102

Código n. 112762

Vistos, etc.

Considerando a manifestação de ref. 28, e que a sentença de 

homologação do acordo, restringiu-se a afirmar que todos os bens do 

casal ficariam com o cônjuge varão, sem especificação destes, ou 

menção ao acordo das partes, DEFIRO o pedido de ref. 28, pelo que 

EXPEÇA-SE o formal de partilha, observando os bens indicados na inicial.

 De tudo cumprido, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119468 Nr: 2662-46.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEL FREITAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE DE 

AVELAR OLIVEIRA - OAB:OAB/MA 3.435

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

DEFIRO a juntada da procuração pelo advogado, requerida no item 05.

Considerando que a finalidade deste ato foi cumprida, devolva a 

respectiva Carta Precatória ao juízo de origem, grafando as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h28min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 654 de 655



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101979/2/2018 Página 655 de 655



Disponibilizado - 09/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10197 Caderno de Anexos - 1 de 8



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES 
Prazo 30 dias 

 

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do 
Garças, DR. FRANCISCO NEY GAÍVA, no uso de suas atribuições legais, 
consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional 
da Justiça, no Provimento nº. 05, de 22 de janeiro de 2015, e no artigo 1.619, e 
seguintes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Mato Grosso, 

RESOLVE: 

Tornar público a REABERTURA do prazo para 
cadastramento das instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 
sediadas nesta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, para 
participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros 
oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 
suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal e Juizado 
Especial Criminal desta Comarca. 

1 - Dos objetivos: 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução 
Penal e Juizado Especial Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à 
destinação dos recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 
alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de 
prestar apoio financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 
público e que adequem as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ, do Provimento 
05/2015-CGJ, artigo 1.619, e seguintes, da CNGC. 

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas 
enquanto espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

2 - Quem pode participar: 

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, 
sem fins lucrativos e regularmente constituídas, desde que: 
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a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 

b) Possuam sede própria na Comarca; 

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas 
áreas da assistência social voltado a criança e adolescente; 

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e 
cumpridores de prestação de serviços à comunidade; 

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de 
crianças e adolescentes em conflito com a Lei; 

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos 
usuários de substancias psicoativas; 

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste 
Edital. 

3 - Quem NÃO pode participar 

a) Empresas privadas com fins lucrativos; 

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder 
Judiciário; 

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que 
promovam ensino superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 
organizações filantrópicas; 

d) Fundações e Instituições empresariais; 

e) Organizações internacionais; 

f) Entidades que não possuem 01 (um) ano de 
funcionamento; 

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo 
Federal, Estadual, Municipal e do Poder Judiciário. 

4 - Do Prazo e local da inscrição: 

O prazo para as instituições públicas e/ou privadas com 
finalidades sociais para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
Edital, sendo que o cadastro deverá ser realizado na Diretoria do Foro da Comarca 
de Barra do Garças/MT. 

5 - Da documentação: 
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 As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, 
com os documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, quais 
sejam: 

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social 
atualizado e registrado em cartório; 

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de 
diretores, sócios ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade 
pública solicitante; 

c) número do CNPJ da entidade; 

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas 
Públicas nas esferas federal, estadual e municipal.  

6 - Da seleção e divulgação do resultado: 

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, 
conjuntamente com a equipe da Diretoria do Foro e da Equipe Multidisciplinar; 

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das 
entidades que tiveram os cadastros aprovados. 

7 - Apresentação do Projeto: 

a) O Projeto deverá ser apresentado, em 02 (duas) vias, no 
prazo de 10 (dez) dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento, contado do 
prazo da publicação das listas das entidades que estão com os cadastros regulares; 

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições 
habilitadas. 

8 - Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de 
dúvidas e questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca.  

9 - O contato também pode ser através do tel: (66) 3402-4400 
ou e-mail: barra.garcas@tjmt.jus.br. 

10 - Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 

Barra do Garças/MT, 08 de Fevereiro de 2018. 
 

FRANCISCO NEY GAÍVA 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO III 
 

FORUMULARIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 
Nome Completo da Instituição: 
 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
 
Endereço: 
 
Município: 
 
Atividade principal da instituição: 
 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou administradores, 

ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 

 
EDITAL Nº. 004/2018/DF 
 
 
O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Definitivo do 
Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Médio, em conformidade com o Edital nº. 
010/2017/DF, de 11 de Dezembro de 2018. 
 

 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
 

CLASSIF. ORD. NOME 
 

PF 
 

SITUAÇÂO 
 

Conclusão do 
Ensino Médio 

1 14 GEANE DE SOUZA FURLAN 
 

77,50  
Aprovada (o) 

 
Dez/2018 

2 1 JOSE VINICIO LIZOT 
 

67,50  
Aprovada (o) 

 
Dez/2018 

3 17 WENDER ALVES PEREIRA 
 

60,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

4 20 ANDREYNA MARQUES CARVALHO 
 

60,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2019 

5 4 JOÃO NICOLAS STAUDT 
 

55,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

6 6 FERNANDA MARIA PEREIRA 
 

55,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

7 3 MICHELLE BARBÃO DOS SANTOS 
 

52,50  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

8 13 LETICIA PEREIRA JARDIM 
 

52,50  
Classificada (o) 

 
Dez/2019 

9 22 EDUARDA DE ARAUJO GODOIS 
 

50,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

10 10 BEATRIZ FRASSON DA SILVA 
 

50,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2018 

11 7 DENISE DA SILVA 
 

50,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2019 

 8 LUCIMAR CARVALHO DE JESUS 
 

47,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 15 ANDRESSA SARAN 
 

45,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 

 11 INGRIDY ISTEFANY RODRIGUES DIODATO 

 
 

45,00 

 
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 

 2 MATHEUS FELIPE AVALLONE 
 

45,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 5 YGOR APARECIDO PARISI TRINDADE 
 

42,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 19 EMILY RAYANE SANTOS DELLATESTA 
 

42,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 
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CLASSIF. ORD. NOME 

 
PF 

 
SITUAÇÂO 

 
Conclusão do 
Ensino Médio 

 23 WILLIAN GOMES PILLER 
 

42,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 12 FRANCISCA SABRINA OLIVEIRA 
 

40,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2018 

 21 KAREM RAFAELLA PEREIRA 
 

37,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 

 16 SUELLEN DA SILVA FONDELO 
 

32,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 

 18 CAROLINA MARTINS DA SILVA 
 

30,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2019 

 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
Nova Canaã do Norte, 09 de Fevereiro de 2018. 
 

 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 

EDITAL Nº. 003/2018/DF 
 
 
 
 
O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do 
Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito 
Definitivo das provas de Nível Médio, realizada no dia 04.02.2018, conforme disposto no 
Edital nº. 010/2017/DF, de 11 de dezembro de 2018. 

 
 
 

G A B A R I T O  D E F I N I T I V O :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 

 
Nova Canaã do Norte, 09 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 

 

Conhecimentos 
Gerais  
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11 
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14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

Raciocínio Lógico 
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22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

Noções de 
Informática 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

A D 
A B 

C
    

D 

A B D B 

A B C D B D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C 
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A B C D A B D 
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D 
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C 

C
    

A 
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A B C D 
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A B C D 
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A B C D A C D 

A B C D B C D 

A B C D A B C 
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D 

D 

D 

A 

D 
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A B C 
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