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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 151436

Numeração Única: -

Unidade de origem: Alta Floresta

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: KELLY CRISTINA ALVES DE BRITO SANTOS

Advogado(s): -

Requerido: Otávio Costa Pereira

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alta Floresta para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 24/02/2018 às 08:00

Endereço: Av. Ariosto Riva, 1987 - Bairro Canteiro Central - Caixa Postal 

352 - CEP.: 78580-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 151439

Numeração Única: -

Unidade de origem: Alta Floresta

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Fernanda de Mello Dias

Advogado(s): -

Requerido: Joaquim Rodrigues da Silva

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alta Floresta para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 24/02/2018 às 08:16

Endereço: Av. Ariosto Riva, 1987 - Bairro Canteiro Central - Caixa Postal 

352 - CEP.: 78580-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109759 Nr: 5279-12.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR, Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - 

OAB:110856 MG

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 478 formulado pela parte requerente.

Intimem-se os requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos as certidões negativas em relação à requerida Neize Machado Dutra 

Sierra, já que ela é casada em comunhão universal de bens com o 

requerido Wilson.

Intime-se o perito para que, no prazo de 10 (dez) dias, faça os 

esclarecimentos dos quesitos formulados pela requerente às fls. 479/480.

Com a juntada dos esclarecimentos, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestem. Decorrido o prazo, com ou sem as 

respectivas manifestações, CERTIFIQUE-SE.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o decurso do prazo da 

notificação por edital do terceiros eventualmente interessados, a fim que o 

pedido de levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor do depósito 

prévio possa ser apreciado. CERTIFIQUE-SE ainda, a Escrivania o decurso 

do prazo concedido à parte requerida para manifestação acerca do laudo 

pericial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143959 Nr: 5171-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaeste Rocha da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito para DEFERIR ao 

Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o indeferimento 

indevido de seu benefício (06/05/2009 – fl. 18), até o prazo de 01 (um) 

ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a 

parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de 

reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter 

alimentar do benefício ora pleiteado, concedo a TUTELA DE URGENCIA e 

determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdência.Sem custas, pelo que, condeno a 

requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais), a serem requisitados junto ao sistema de AJG.INTIME-SE 

a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Nos termos 

do artigo 70, § 1º e do artigo 1288 §1°, § 6°. e § 7°. da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: Alaeste Rocha 

da Silva; beneficio concedido: Auxilio-doença; renda mensal: 80% (oitenta 

por cento) do salário de contribuição; data do inicio do benefício: data da 

cessação indevida de seu benefício (06/05/2009 – fl. 18), até o prazo de 

01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período 

no qual a Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa 

de reabilitação profissional, por parte do INSS; prazo para autarquia 

cumprir a sentença: 60 (sessenta) d ias para o seu 

cumprimento.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 981-26.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Dimer Trevesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:6543/MT, Emerson Silveira Silvério - OAB:10516/MT, Izabel 

Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a pesquisa via RENAJUD foi positiva, 

conforme se vê no extrato da restrição veicular às fls. 172, assim, antes, 

contudo de analisar o pedido formulado pela exequente de fls. 175, 

INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos, devendo o executado ser intimado via Dje (art. 841, § 1º, do 

CPC).

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119643 Nr: 8366-39.2014.811.0007

 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: Emilia Maria dos Santos Pupim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto 

à impugnação apresentada.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125541 Nr: 2687-24.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvonei da Silva Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.1) Para realização da prova pericial pleiteada pela requerida na 

audiência às fls. 344, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

NOMEIO a Dra. Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, como perita 

judicial, a qual deverá exercer o encargo independentemente de 

compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15.2) Fixo os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e nos termos do artigo 95 do 

CPC/2015, caberá a parte requerida o pagamento do honorário pericial, já 

que a produção da prova foi postulada por ela na audiência realizada, 

devendo a requerida efetuar o depósito em juízo no prazo de 20 (vinte) 

dias [...].Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131024 Nr: 5702-98.2015.811.0007

 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: João Ricardo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nidian Santos da Silva Martins 

dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que o cumprimento de sentença às fls. 115/116 

veio desacompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, contrariando o que dispõe o artigo 524, “caput”, do CPC/15.

Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento dos autos.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63587 Nr: 2749-74.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Benedicta Aparecida Morete

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Benedicta Aparecida 

Morete contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 184 a executada informou o depósito dos 

valores referente a honorários advocatícios.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, do CPC/2015, considerando que foi satisfeita a obrigação.

EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores incontroversos consignados 

no que concerne aos honorários sucumbências, na conta indicada pelo 

patrono da parte exequente às fls. 181, uma vez que as providências para 

o recebimento da parte exequente já foram tomadas (fls. 173).

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

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.: 114066 Nr: 2527-33.2014.811.0007

 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: Fabiana Pavan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Marcondes Wilczak

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

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, proposta por Fabiana Pavan, para CONDENAR o requerido Claudinei 

Marcondes Wilczak, nos seguintes termos:a) PAGAMENTO, a título de 

danos materiais, na quantia de R$ 6.396,80 (seis mil e trezentos e noventa 

e seis reais e oitenta centavos), como soma dos gastos apontados na 

inicial e acatados alhures por este Juízo, com incidência de juros 

moratórios e correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 

54/STJ e 562/STF), b) PAGAMENTO, a título de danos morais e estéticos, 

na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando, desde já, juros de 

mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da 

prolação da sentença, conforme preconizado pelo verbete 362 da Súmula 

do STJ.Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Nessa toada, 

uma vez que a perda da autora foi ínfima, CONDENO a parte ré nas custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor 

da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º, incisos I e IV e 86, 

parágrafo único, ambos do CPC/2015, contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, haja 

vista que o requerido é beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, e não havendo requerimento pela 

parte vencedora do cumprimento da sentença, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126737 Nr: 3406-06.2015.811.0007

 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): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 Ante o exposto, existindo conexão entre as ações, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a remessa dos autos r. Juízo da 6ª Vara desta Comarca, 

a fim de serem julgadas simultaneamente, procedendo as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 100771 Nr: 2228-27.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Orabona Angélico 

Massa - OAB:OAB/SP 152184, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - 

OAB:7835/MT, Karen Amann - OAB:OAB/SP 140975, Marcelo O. 

Angélico - OAB:OAB/SP 94389, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 1 - JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO o 

requerido ao pagamento do valor de R$ 5.613,46 (cinco mil seiscentos e 

treze reais e quarenta e seis centavos), a título de danos morais, sobre o 

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

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 2 - DECLARO 

INEXISTENTES a relação jurídica e qualquer débito advindo do contrato 

com cópia às fls. 56/57.3 – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão de devolução dos valores retidos da aposentadoria, 

considerando que tais valores são inferiores à quantia paga ao autor pelo 

réu, devendo haver o abatimento do valor resultante da compensação dos 

créditos, conforme item “1”. 4 - CONFIRMO a tutela provisória deferida nos 

autos a fim de que seja mantido, em caráter definitivo, o cancelamento dos 

descontos do benefício previdenciário do polo ativo.5 – EXTINGO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.6 – Ante a 

mínima sucumbência do autor, CONDENO somente o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação.Havendo trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 

dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104962 Nr: 152-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uendel Diego Prill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12.747/MT, Flavia Rosa Nicanor de Souza - OAB:13889/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito em dace do decurso de prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 7043-96.2014.811.0007

 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: Antonio Ferreira Lopes

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em favor do 

autor, desde a suspensão do benefício de auxílio doença (dia 16/05/2008), 

EXCLUÍDAS as parcelas prescritas, devendo se submeter à revisão 

administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros 

moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de cálculos da 

justiça federal. Por verificar presentes os requisitos, como já 

fundamentado nesta sentença, defiro a tutela de urgência, devendo haver 

implantação do benefício em 30 dias (art. 1.288, §7º, I, 

CNGCJ-MT).Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC.Procedimento isento de custas e despesas processuais, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. A requisição do 

pagamento dos honorários periciais por meio do sistema AJG-Justiça 

Federal já foi efetivada (fl. 87).Certificado o trânsito em julgado, caso não 

seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Antonio 

Ferreira Lopes; II) Aposentadoria por Invalidez; III) Renda mensal de um 

salário mínimo nacional; IV) DIB – Cessação indevida do benefício de 

auxílio-doença em 16/05/2008; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente sentença.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114082 Nr: 2541-17.2014.811.0007

 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: Luiz Carlos Trevisan

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115680 Nr: 3977-11.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Cristina de Andrade, Cristilene Cecilia Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos teros do art. 487, I do CPC e com base na 

Lei nº 8.742/93, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a autarquia ré a 

implantar o benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, 

em favor da autora, desde a data do indeferimento do pedido 

administrativo, acrescido de juros de mora (a partir da citação) de 1% ao 

mês reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 

11.960/09 e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Atenta ao preenchimento dos requisitos para a 

concessão da antecipação da tutela, requerida desde o ajuizamento da 

demanda e, principalmente, diante da sentença proferida, defiro o pedido e 

determino a implantação do benefício assistencial para a autora em até 30 

dias, contados da intimação da sentença. Sem custas. Condeno o polo 

passivo ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor das parcelas atrasadas. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido em 15 dias, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115675 Nr: 3972-86.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Geovani Sardinha Cardoso, Ismael Ferreira 

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Paulo Geovani Sardinha Cardoso, representado por seu genitor, 

ajuizou demanda em desfavor do INSS, objetivando o recebimento de 

benefício assistencial. A exordial foi recebida às fls. 37/40-v, ocasião em 

que restou determinada a realização de estudo social, perícia médica e 

citação. Laudo pericial às fls. 71/75. Estudo social às fls. 

79/82.Manifestação do INSS à fl. 83-v. Certidão de ausência de resposta à 

fl. 84.Intimado para manifestar acerca do estudo e perícia, o polo ativo 

quedou-se inerte.Por meio do incidente apensado, a justiça federal, 

subseção judiciária de Sinop, noticiou que o INSS, quando apresentou 

contestação no processo 0002895-67.2013.4.01.3603 – JEF, alegou 

litispendência com o feito em tela.É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Atenta aos documentos deste procedimento e do que tramita na 

Justiça Federal, verifico que o polo ativo ajuizou demanda no juizado 

especial federal em 01/07/2013 (fl. 06 do incidente) e nesta comarca, no 

dia 23/06/2014, com igual causa de pedir e pedido, utilizando, inclusive, a 

mesma petição inicial. Diante do acima registrado, constato a existência de 

litispendência e, nos termos do artigo 485, V do CPC, extingo o processo. 

Deixo de condenar o polo ativo por litigância de má-fé em razão de não 

existir elementos para conclusão de que o autor tinha ciência da conduta 

inadequada de sua procuradora. Por outro lado, mesmo acreditando na 

intenção positiva que motivou a causídica a ajuizar duas demandas 

idênticas, uma na Justiça com competência constitucional para conhecer a 

matéria e outra, na Justiça com competência residual, o contexto me 

obriga a tomar medidas para responsabilização da profissional, razão pela 

qual, lamentando o ocorrido, determino a remessa de cópia integral deste 

processo e do incidente apensado para a OAB/MT, com sede em Cuiabá, 

para as providências que entender pertinentes. Oficie-se ao Juizado 

Especial Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT, com 

cópia desta sentença. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 101073 Nr: 2680-37.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Ferreira de Paula

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

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, desde a 

suspensão do benefício no dia 16/02/2012, devendo se submeter à 

revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos 

juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de cálculos 

da justiça federal, excluídas as parcelas já pagas.Por verificar presentes 

os requisitos, CONFIRMO a tutela de urgência deferida nos autos.Condeno 

o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do 

CPC.Procedimento isento de custas e despesas processuais, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Requisição de pagamento 

de horários periciais já efetivada à fl. 126.Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da 

CNGC: I) Messias Ferreira de Paula; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) DIB – Cessação indevida do benefício de 

auxílio-doença em 16/02/2012; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente sentença.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107081 Nr: 2431-52.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulalia dos Santos Morais

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Eulália dos Santos Morais ajuizou ação em face do INSS visando o 

recebimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Narrou que 

não pode mais exercer a atividade de empregada doméstica por ser 

portadora de “Dorsolombociatolgia, espondiloartrose, escoliose acentuada 

e osteoporose”. Entendendo presentes os requisitos, requereu a 

concessão do benefício por meio da tutela antecipada. Juntou documentos 

(fls.14/36). (...) À fl. 88-v o procurador da autarquia requereu a extinção 

do feito pela devido à perda superveniente do objeto. Novamente 

convertido o julgamento em diligência para apurar eventuais diferenças 

quanto às rendas mensais dos benefícios concedidos em relação ao que 

pleiteado nesta demanda. Juntado o extrato de pagamentos dos benefícios 

à fl. 92. A autora alegou que a incapacidade já existia quando houve a 

indevida cessação do benefício e que são devidos “valores tidos como 

atrasados” (fl. 95). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que durante o deslinde do procedimento foram concedidos 

os benefícios almejados pela autora nesta demanda. Por esta razão, 

entendo que houve a superveniente perda do objeto desta demanda com a 

concessão administrativa dos benefícios. Ante o exposto, acolho o pedido 

de fl. 88-v e ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 

485 do CPC, extingo o processo. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67867 Nr: 830-16.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R Fonseca Comercio, Ruth Rodrigues 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R R FONSECA COMERCIO, CNPJ: 

04531947000180 e atualmente em local incerto e não sabido RUTH 

RODRIGUES FONSECA, Cpf: 31688128204, Rg: 1520085-0, Filiação: Luiz 

Carlos da Fonseca e Maria Rodrigues Barbosa, data de nascimento: 

17/10/1974, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-PR, solteiro(a), comerciante, 

Telefone 521-1964. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R R 

FONSECA COMERCIO e RUTH RODRIGUES FONSECA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4731/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.565,39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 5960-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 9 de 746



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Martins Tristão, Tania Maria de Araújo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neste Juizo

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito retro, e concedo o prazo improrrogável de 10 (dez) dias 

para que o requerente se manifeste acerca do ofício de fl.67.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60224 Nr: 4919-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Carvalhaes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos.

1) Tendo em vista que na citação de fl.489 constou a pessoa jurídica e 

não o sócio, conforme determinado pelo Magistrado antecessor (fl. 487), 

recebo o pleito de fls. 574/578 como incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, e, SUSPENDO a presente ação até resolução do 

referido incidente, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC.

2) CITE-SE o sócio-gerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis (art. 135, do CPC).

3) Comunique-se ao distribuidor da instauração do incidente, devendo 

instruí-lo com cópias de fls.572/573 para as anotações devidas (art. 134, 

§ 1º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100436 Nr: 1987-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Sepulveda da Rocha

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias informe acerca da implantação do beneficio 

de aposentadoria rural em seu favor.

 Caso não tenha sido implantado o beneficio, reitere-se com URGÊNCIA o 

ofício de fl.121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 3673-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYSON NEVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 49/50, esclareço que cabe a parte 

Exequente apresentar a avaliação do veículo encontrado via sistema 

RENAJUD, tendo em vista o disposto no inciso IV, do art. 871, do CPC, que 

assim dispõe:

Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

(...)

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio 

de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por 

órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.

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

dias, proceda à avaliação do veículo por meio dos órgãos oficiais ou 

anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, bem como se 

manifeste acerca da remoção do veículo.

Após, DEFIRO o pedido de penhora do veículo encontrado via sistema 

RENAJUD, o qual deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.

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

pessoalmente, por via eletrônica, por carta direcionada ao endereço de 

citação ou POR EDITAL, acerca da penhora e avaliação.

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

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

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

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

acerca da tempestividade dos mesmos.

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

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

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

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118012 Nr: 5956-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasete de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Baião do Nascimento

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Balbinot - 

OAB:17.871/MT, LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - 

OAB:18077/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 112 para oitiva do médico e bombeiros apontados, 

diante da preclusão consumativa (decisão de fl. 101).

Por outro lado, DEFIRO a expedição de ofício ao Hospital Regional para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo o prontuário 

médico da vítima em questão.

Intimem-se.

CUMPRA-SE. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105406 Nr: 632-71.2013.811.0007

 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: Agropecuária Populina Ltda. ME, L. Rotta Sementes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Aparecido Moreira - Espólio

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Assim, com o escopo de colocar fim ao presente incidente, tendo em vista 

a discordância do espólio acerca da presente habilitação, nos termos do 

art. 643 do CPC e fundamentos já expostos na decisão de fls. 128/130, 

INDEFIRO o pedido de habilitação e remeto às vias ordinárias, confirmando 

o citado decisum quanto à reserva do bem imóvel. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

inciso artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios por tratar-se de incidente processual.EXTRAIA-SE cópia da 

presente sentença para juntada no processo principal.DESAPENSE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 4997-08.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creunice Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Azevedo Filho Cezar - 

OAB:16.239-O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento 

desta ação, tendo em vista a penhora infrutífera/valores irrisórios de 

ativos financeiros, via BacenJud, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70187 Nr: 3160-83.2010.811.0007

 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: Malvina Fernandes Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl.120 determinou-se a intimação da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o cumprimento de sentença, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Na sequencia, a parte exequente informou que não há nenhum julgado a 

ser executado, apenas o cumprimento do acordo realizado em instancia 

Superior, assim, requer a expedição de RPV. Subsidiariamente, pleiteia 

pela remessa dos autos ao TRF da 1ª Região para que julgue os recursos 

interpostos pelas partes, vez que, não há nenhum julgado a ser 

executado.

 Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifeste acerca do petitório de fls.121/123, bem como acerca das RPV`s 

de fls.124/125 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162586 Nr: 337-58.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução de alimentos pelo rito do Art. 528 e ss do 

CPC, contudo compulsando os autos vislumbro a ausência da qualificação 

da parte autora, bem como dos documentos necessários para a 

propositura da ação.

 Dessa forma, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de quinze 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC 

(ausência de estado civil, a existência de união estável, profissão, RG, 

CPF, endereço eletrônico da parte autora, domicilio e a residência, bem 

como todos os documentos indispensáveis para a propositura da ação, 

inclusive com a sentença e certidão do trânsito em julgado), sob pena de 

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

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 332-36.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução de alimentos pelo rito do Art. 528 e ss do 

CPC, contudo compulsando os autos vislumbro a ausência da qualificação 

da parte autora, bem como dos documentos necessários para a 

propositura da ação.

 Dessa forma, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de quinze 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC 

(ausência de estado civil, a existência de união estável, profissão, RG, 

CPF, endereço eletrônico da parte autora, domicilio e a residência, bem 

como todos os documentos indispensáveis para a propositura da ação, 

inclusive com a sentença e certidão do trânsito em julgado), sob pena de 

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

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114079 Nr: 2538-62.2014.811.0007

 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: LUIZ JACINTO

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação à execução, 

com resolução do mérito, declarando devido o valor total de R$ 32.652,69 

(trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais com sessenta e nove 

centavos).Condeno a parte Autora/impugnada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o excesso de execução praticado, ou seja, sobre o valor de R$ 

2.663,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais), observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça. Certificada a preclusão desta 

decisão, intime-se a parte exequente para que apresente os seus dados 

bancários e os de seu patrono c/c contrato de honorários, para o deposito 

judicial do valor objeto da presente execução.Determino ainda a expedição 

de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através da presente 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 4318-66.2016.811.0007

 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: Rosana Martins da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida 

visando sanar contradição supostamente existente na sentença proferida 

às fls. 72/73.

 Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

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

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130521 Nr: 5420-60.2015.811.0007

 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: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Autora visando 

sanar contradição/omissão supostamente existente na decisão proferida 

às fls. 192/193.

 Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

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

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se pessoalmente a parte requerida, através do Defensor Público 

que o assiste.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 3571-05.2005.811.0007

 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): JD, WMP, FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para condenar os requeridos pela prática do ato descrito 

no artigo 9º, caput e inciso XI da Lei n. 8.429/92, determinando:- aos 

requeridos Willians Machado Pimenta e Fernando Francisco de Souza, 

respectivamente, a devolução ao cofre público municipal do valor de R$ 

5.654,01 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais com um 

centavo) quanto ao primeiro e de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e 

cinquenta reais) quanto ao segundo e o pagamento de multa civil fixada 

em duas vezes o valor do dano. Quanto ao ressarcimento ao erário, fixo 

correção monetária pelo INPC desde a data do ultimo ato lesivo (setembro 

de 2004) e juros desde a citação do último requerido. Quanto à multa, fixo 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a 

citação do último requerido. - ao requerido Jocimar Daniel a devolução ao 

cofre público municipal do valor R$ 49.163,80 (quarenta e nove mil, cento 

e sessenta e três reais com oitenta centavos), o pagamento de multa civil 

fixada em duas vezes o valor do dano e ainda, suspensão dos direitos 

políticos por cinco anos. Quanto ao ressarcimento ao erário, fixo correção 

monetária pelo INPC desde a data do ultimo ato lesivo (setembro de 2004) 

e juros desde a citação do último requerido. Quanto à multa, fixo correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação do 

último requerido. CONDENO os requeridos ao pagamento das custas 

processuais.Notifique-se o Ministério Público e Intimem-se os requeridos, 

nas pessoas de seus patronos.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ALIMENTE-SE o Cadastro Nacional de Condenados por Ato 

de Improbidade Administrativa, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de 

novembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça e suas alterações 

posteriores. Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.Alta Floresta, 20 de fevereiro de 2018.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 1298-19.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eva da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a devida vinculação dos 

valores para a conta judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Alvará relativo aos honorários sucumbenciais devidamente expedido.

No que tange ao valor de fl.204 (beneficio em prol da exequente), 

determino a liberação de 40% (quarenta por cento) em favor da advogada, 

eis que se trata de honorários contratuais, cujo contrato está anexado à 

fl.208.

 Outrossim, considerando a certidão retro, 60% (sessenta por cento) do 

valor devido à parte exequente deverá ficar vinculada junto à conta judicial 

até manifestação da parte exequente. Sem prejuízo, determino à 

Secretaria de Vara que entre em contato com a autora através do número 

indicado à fl.216.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 4272-58.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Staudt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

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

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia total 

de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais com cinquenta 

centavos), à título de verba indenizatória sobre o seguro obrigatório 

(DPVAT), acrescida de juros de mora, desde a citação inicial (fl. 94), no 

patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo, ou seja, o acidente, em 06/10/2002.Condeno a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido pela 

demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.Consigno que já houve a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários 

periciais.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias após o transito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as 

baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60090 Nr: 4603-40.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Terezinha Cleci Dal Puppo

 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.

Inicialmente, determino a expedição de alvará relativo aos honorários 

sucumbenciais em favor da patrona da parte autora cf. determinado à 

fl.156.

Outrossim, proceda-se a Secretaria de Vara o necessário para a 

expedição de precatório em favor da parte autora.

Com o devido pagamento do precatório, voltem-me os autos conclusos 
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para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112653 Nr: 1242-05.2014.811.0007

 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: JOSÉ DA CONCEIÇAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.Intimem-se.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129062 Nr: 4628-09.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando Soares da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a Secretaria de Vara o necessário para que as futuras 

intimações em nome da parte exequente sejam publicadas em nome dos 

advogados indicados à fl.38.

 Outrossim, cumpra-se a decisão de fl.37.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131501 Nr: 5976-62.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença retro, intime-se a parte 

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

das custas processuais, sob pena de expedição ao DCA para fins de 

protesto.

 Cumprida esta diligencia, determino o desapensamento deste feito dos 

autos sob o Cód. 129062, e posterior remessa ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 122899 Nr: 1161-22.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. N. Gomes - ME, Sergio Nogueira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. N. GOMES - ME, CNPJ: 

08637645000141 e atualmente em local incerto e não sabido SERGIO 

NOGUEIRA GOMES, Cpf: 61499668287, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S. N. 

GOMES - ME e SERGIO NOGUEIRA GOMES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA 

POR OPERAÇÃO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201413795/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 136.970,80

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000401-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO GUSMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000401-51.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCO AURELIO GUSMAO Vistos. Trata-se de pedido de liminar de busca 

e apreensão formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

contra MARCO AURELIO GUSMAO, com base no Decreto-Lei 911/69. O 

contrato de financiamento com alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes e comprovada a mora através do protesto 

anexado ao Id n. 11821037. Assim: 1) DEFIRO, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo Marca: TOYOTA, modelo HILUX CD N.SERIE SRV-AT 

(TOP) 4X4 3.0 TB-IC 16V, ano 2011/2012, chassi 8AJFZ29G2C6148128, 

placa OBB7450, cor PRETA e renavam nº 451247833, 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$ 62.636,26, 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, 20 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-81.2018.8.11.0007

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:

SIDMAR RIBEIRO LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000399-81.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: SIDMAR RIBEIRO LUIZ Vistos. INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, MT, 20 de fevereiro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000396-29.2018.8.11.0007 

AUTOR: JACINTO & MELCHIOR LTDA RÉU: JEVERSON DO NASCIMENTO 

RIBEIRO PEREIRA Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Alta Floresta, MT, 20 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-17.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GUEDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SALVADOR PERES PERES OAB - MT6440/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESLO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010387-17.2012.8.11.0007 REQUERENTE: RONILDO GUEDES DE ASSIS 

REQUERIDO: CESLO GOMES Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da 

Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. I - Preliminar – Ausência de 

interesse processual Rejeito a preliminar na medida em que será analisado 

no mérito a necessidade da demanda judicial, para que o reclamante 

obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é 

adequado o procedimento escolhido. II – Mérito No mérito afirma o autor ter 

trabalhado no garimpo do requerido e que este no acerto da prestação de 

serviços deixou de lhe pagar a importância de 18 gramas de ouro. Afirma 

ter se desentendido com o requerido e por tal razão o reclamado destruiu 

sua motocicleta com golpes de machado e logo em seguida o reclamante 

confeccionou um boletim de ocorrência dos fatos. Em decorrência da 

avaria no veículo o requerente afirma ter sofrido dano material no 

equivalente a R$ 2.379,20 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e 

vinte centavos) e dano extrapatrimonial. Por outro lado, o requerido 

contestou os fatos arguindo e disse que o garimpo era de sua propriedade 

em conjunto com sua irmã, Sandra Grandi Gomes. Em sua defesa o 

reclamado acusa o autor de ter desviado de sua produção o equivalente a 

27.1 gramas de ouro e que após ser questionado passou a ameaçar a 

Sra. Sandra, sobre o fato também foi confeccionado boletim de 

ocorrências. Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os 

depoimentos das partes que somente asseveram suas alegações postas 

na inicial e defesa, não produzindo qualquer prova testemunhal sobre o 

fato, a fim de esclarecer a existência de ato ilícito indenizável. Ademais, o 

auto de prisão em flagrante anexado no ID n.º 2988303, refere-se a prisão 

do requerido relativamente ao porte ilegal de uma arma de fogo, tipo 

espingarda, não tendo qualquer relação com o fato colacionado nos autos. 

Em razão do princípio do livre convencimento motivado, que vigora no 

sistema processual civil pátrio, compete ao julgador presidir a instrução 

processual, podendo afastar as provas que não contribuem para a 

solução do conflito de interesses. Assim, com relação a juntada de 

boletins de ocorrências, estes não tem o condão de provar fato algum, 

pois trata-se de documento produzido unilateralmente por cada parte. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE 

ANTERIOR – INOCORRÊNCIA DE ESBULHO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

NÃO ADMITIDO COMO PROVA – ATO UNILATERAL – HONORÁRIOS – 

MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A apelante não preenche os 

requisitos necessários para reintegrar na posse do imóvel, pois o referido 

bem foi ocupado por José Nazareno dos Campos Reis em período anterior 

àquele reconhecido como união estável das partes, portanto, a ocupação 

do imóvel pelo apelado foi precedente à convivência, o que descaracteriza 

a posse anterior da apelante. O boletim de ocorrência, isoladamente, não 

pode ser admitido como prova, vez que produzido unilateralmente. Para 

fixação da verba honorária, é necessário respeitar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, por isso, tenho que os honorários 

devem ser mantidos em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 

cada um dos apelados. (TJMS. APL 08002546120148120026 MS. 1ª 

Câmara Cível. Relator Des. Divoncir Schreiner Maran. J. 1 de Dezembro de 

2015. Publicação no DJE 03/12/2015). Impossível concluir pelas provas 

produzidas nos autos, que o requerido praticou ato ilícito capaz de ensejar 

o dever de indenizar a parte autora. Outrossim, a doutrina é uníssona em 

afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e 

ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. 

Conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da 

prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 

Dessa forma, o reclamante não se desincumbiu de seu encargo no 

transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Por fim, o autor não comprovou qualquer ato ilícito passível 

de condenação do requerido no pagamento de indenização por dano moral 

ou material. III – Pedido contraposto Não houve qualquer prova de danos 

materiais alegados pelo requerido em seu pedido contraposto. Além disso, 

sabe-se que nos Juizados Especiais não há condenação em honorários 

advocatícios. IV – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, bem como o PEDIDO CONTRAPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 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: 1001583-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ROCHA DAVID LECHINEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001583-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SABRINA ROCHA DAVID 

LECHINEWSKI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório 

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

autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação de ID nº. 

11702359, o que independe da anuência da parte adversa, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

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

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON PIMENTEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001007-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JANDERSON PIMENTEL DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor ter 

sido negativado indevidamente, pois alega jamais ter utilizado os servidos 

do banco requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo 

jurídico e em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a 

existência de relação jurídica anexou contratos de adesão aos serviços 

de conta corrente e empréstimo, ID n.º 10769009. O contrato em apreço 

fora realizado de forma lícita e de boa-fé na data de 12/11/2014, o objeto 

contratual era o parcelamento do produto guarda-roupas adquirido na loja 

“Extraluz Moveis E Eletrodomésticos Ltda.(Rio Moveis - Alta Floresta 2). 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços e as 

assinaturas postas nos contratos e firmada na procuração são totalmente 

idênticas. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com 

liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O 

Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Com efeito, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Sendo assim, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que 

aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o 

atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência 

de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida e por isso foi negativado. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. As demandas temerárias abarrotam os 

Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de 

condenação em custa em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz 

e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos do artigo 81, § 2.º do NCPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 1 (um) salário mínimo, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000500-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos. 

Analisando as razões expendidas pelo excipiente, verifico que a exceção 

de pré-executividade almejando a extinção do processo ao argumento de 

que não houve a apresentação da nota fiscal referente ao negócio jurídico 

não merece prosperar. No presente caso, a execução funda-se em 

instrumento de confissão de dívida cedido à parte exequente por contrato 

de cessão de crédito. Assim, não se mostra razoável a exigência de nota 

fiscal dos serviços/vendas que nortearam a relação jurídica com a 

credora primitiva Açofer, pois houve a transferência legítima do crédito à 

exequente. Como se não bastasse, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial majoritário, resta afastada a exigência da juntada de nota 

fiscal relativa ao negócio jurídico, visando não limitar o acesso ao 

Judiciário das microempresas e das empresas de pequeno porte. Nesse 

sentido, seguem os julgados: “RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA NOTA 

FISCAL QUE ACARRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 135 DO 

FONAJE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 
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REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004787958, 

Segunda Turma Recursal Cível do RS, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/11/2014). “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA NOTA 

FISCAL QUE EMBASA O PEDIDO INICIAL. INEXIGÊNCIA LEGAL. 

ENUNCIADO Nº 135 DO FONAJE. AFASTAMENTO DA SEGUNDA PARTE 

DO ENUNCIADO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO 

EXARADO QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO Nº 71004397014. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA 

QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.” (Recurso Cível Nº 

71005708847, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 22/10/2015). Ante o exposto, 

REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada no ID nº 10125151 

e determino o prosseguimento da execução. Intimem-se, competindo ao 

credor indicar bens passíveis de penhora de propriedade do executado 

em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002939-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS SILVA FLORENCE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002939-39.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO VINICIUS SILVA 

FLORENCE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, 

tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência, vindo a 

comparecer somente a parte reclamada que na oportunidade requereu 

arquivamento do feito. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 29 de Dezembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AYGNES CARPEJANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002848-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANO AYGNES 

CARPEJANI REQUERIDO: LOJAS RENNER 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, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve 

regular contratação, pelo autor com ulterior utilização do produto cartão 

Renner, tendo efetuado compras junto às lojas da rede da empresa 

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. 

Verifica-se que a ré não trouxe aos autos prova da contratação por parte 

do autor, ou seja, por meio de contrato escrito do cartão Renner ou notas 

promissórias assinadas de aquisição de produtos. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao crédito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

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

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

6.000,00 (seis 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) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor 

de 1.048,96 (mil e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) 

referente ao contrato n.º 007822651110001; b) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

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

necessárias, se nada for requerido em dez dias. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001226-63.2016.8.11.0007

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:

ABEL JESUS INACIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001226-63.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A 

EXECUTADO: ABEL JESUS INACIO Vistos. Proceda-se a retificação 

processual, invertendo-se os polos da execução para constar o Banco 

Bradesco S.A. como exequente e Abel Jesus Inacio como executado. 

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORE WORK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que procedo a intimação do 

autor, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 

11526683), com a ressalva “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, bem como para 

que indique o endereço atualizado do Requerido, no prazo de 15 (QUINZE) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011233-29.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA OLIVEIRA LAMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE MELLO DIAS (EXECUTADO)

JULIO CESAR PLENS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

querendo, manifestar-se acerca da Exceção da Pré-Executividade 

apresentada no ID nº 11696719/ 11696947, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alta Floresta, 19 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HERISSON SANTINO DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003111-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HERISSON SANTINO DURAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à sessão de conciliação designada, consoante termo juntado 

na movimentação de ID n.º 11544717. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Houve pedido de justiça 

gratuita, mas torna-se inviável o deferimento em decorrência dos 

documentos anexados pelo autor nos ID n.ºs 10714233 e 10714237, nos 

quais demonstram a renda mensal no valor de R$ 12.765,04 (doze mil 

setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos). Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 
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advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 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: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 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: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 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: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem ao ato a fim de prestarem depoimento pessoal, sob pena 

de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). Intimem-se as partes, através dos 

advogados constituídos, para comparecerem na audiência acompanhadas 

de suas testemunhas (até o máximo de três para cada parte). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010293-30.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA BRAGATTI 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEU VICENTE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010117-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALGEU VICENTE MEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Inicialmente, atenda-se o requerimento feito pelo executado no 

Id num. 11169070. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 
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tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010969-12.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIO LUEDKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010969-12.2015.8.11.0007 REQUERENTE: ERCIO LUEDKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jeverson Nascimento R Pereira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000971-71.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DAVID JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: JEVERSON NASCIMENTO R PEREIRA Vistos. Intime-se a 

parte sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010952-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIMAR RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria admite a 

homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que 

isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido: “ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. O juiz do 

processo é competente para homologar acordo firmado entre as partes, 

mesmo depois de proferida a sentença. Desta forma, deve ser respeitada 

a autonomia da vontade, pois podem as partes transacionar, mesmo que 

de forma diversa da sentença, descabendo falar em esgotamento da 

jurisdição.” (TJRS, 19ª Câmara Cível Agravo de Instrumento Nº 

70006696264- 2005) Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e, após 

o pagamento de eventuais custas processuais pendentes, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FLORIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000865-46.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA FLORIPA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA EVANGELISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000097-23.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELVIRA EVANGELISTA DE 

CARVALHO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-37.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010504-37.2014.8.11.0007 REQUERENTE: WILSON SIERRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intime-se a parte sucumbente/requerido 

para adimplir as custas processuais, em 05 (cinco) dias, observando-se o 

regramento da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, 

tendo em vista o decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA ANITY PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000131-61.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAPHAELA ANITY PEIXOTO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 08 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. 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: 1000513-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000513-88.2016.8.11.0007 REQUERENTE: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. A parte ré informa 

na petição num. 11165541 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender que lhe é de direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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8011204-42.2016.8.11.0007 REQUERENTE: KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-08.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA PAULA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTHA TONHA FLORES OAB - MT0013600S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010202-08.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SIRLEIA PAULA DE ARRUDA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Analisando o presente processo, 

verifico que a executada, após a realização de penhora online (num. 

1965126), manifestou nos autos informando ter feito o pagamento do valor 

remanescente do débito (num. 1971431). Em virtude do pagamento em 

duplicidade, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do referido valor 

em favor da parte executada TIM CELULAR S/A, observando-se os dados 

bancários indicados no andamento num. 9519494. Considerando que já 

foram expedidos os alvarás em favor da parte credora, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Por fim, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROGERIA SVERSUTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010176-39.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ROGERIA SVERSUTI 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos. Trata-se de 

pedido de homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito 

em julgado da sentença condenatória (fls. 202/203). Como é cediço, a 

jurisprudência pátria admite a homologação do acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. 

Neste sentido: “ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. 

POSSIBILIDADE. O juiz do processo é competente para homologar acordo 

firmado entre as partes, mesmo depois de proferida a sentença. Desta 

forma, deve ser respeitada a autonomia da vontade, pois podem as partes 

transacionar, mesmo que de forma diversa da sentença, descabendo falar 

em esgotamento da jurisdição.” (TJRS, 19ª Câmara Cível Agravo de 

Instrumento Nº 70006696264- 2005) Ante o exposto, HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 467, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença e, após o pagamento de eventuais custas processuais 

pendentes de quitação, arquive-se os autos, observadas as formalidades 

legais e as normas da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI OLIVEIRA (EXECUTADO)

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011274-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA, DARLEI 

OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. 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: 1000269-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUSA RESPLANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000269-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSEANE SOUSA 

RESPLANDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 
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documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id. num. 

11631799, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 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: 1000285-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000285-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISSANDRA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11662419, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 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: 1000288-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA SAVEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000288-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIANA CRISTINA SAVEDRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11663079, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 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: 1000299-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000299-29.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLODOMIR SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11669014, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar comprovante 

de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 8010709-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANA FERREIRA DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010709-95.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ADAIANA FERREIRA DA 

MATTA REQUERIDO: DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Observa-se da certidão lançada no ID nº. 11575951 que o recurso 

inominado é intempestivo. Sendo assim, ausentes os requisitos de 

admissibilidade, NÃO RECEBO o recurso inominado interposto. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, se nada for 

requerido em dez dias, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 1000058-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000058-26.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI DE SOUZA 

RAMOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, decorrido o prazo superior a 15 (quinze) 

dias sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de fevereiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME PAULO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000106-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COSME PAULO DE AZEVEDO Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do 

valor exequendo nos moldes determinados na sentença proferida. 

Apresentado o cálculo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário 

Alta Floresta/MT, 1 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: 1001019-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUIZ GODOI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001019-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JANDERSON LUIZ GODOI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, decorrido o prazo superior a 15 (quinze) 

dias sem manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 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: 8011388-32.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W F CONTABILIDADE E ASSESSORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOMAR COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011388-32.2015.8.11.0007 REQUERENTE: W F CONTABILIDADE E 

ASSESSORIA REQUERIDO: DECOMAR COMERCIO DE MOVEIS E 

UTENSILIOS LTDA - ME Vistos. No caso em apreço forçoso é o 

indeferimento do pedido de justiça gratuita apresentado pela parte 

recorrente, pois não resta demonstrado que a pessoa jurídica não possui 

condições de arcar com as custas do processo/taxas judiciárias, sem 

prejuízo do desenvolvimento de suas atividade comerciais. Com efeito, a 

jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão do 

benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica deve ocorrer 

somente em circunstâncias especiais e quando restar demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais. Sobre o assunto 

segue o enunciado da Súmula nº 481 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” De fato, as circunstâncias não comprovam que a recorrente 

não pode atender as custas e despesas processuais. Por tais razões, 

com fundamento no enunciado nº 11 do XIV Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, INDEFIRO o pedido de 

concessão de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente e, em 

consequência, determino seja intimada para o devido preparo do recurso, 

no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-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: 8010681-98.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELSON DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico ainda, que procedo a intimação do autor, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, para indicar o endereço atualizado do réu, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Alta Floresta, 20 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011061-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICIO NASCIMENTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

juntada dos documentos nos IDs nº 11509969/11509980.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11582498, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 11582498, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente na pessoa do 

Advogado habilitado nos autos, para apresentar cálculo atualizado no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11299092, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 11299092, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111477 Nr: 7132-56.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves da Silva, Renato Takeo 

Nishimuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gozalez Junior - 

OAB:MT/13945, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu Ricardo Alves 

da Silva, para manifestar quanto à carta precatória com diligência 

negativa, para oitiva da testemunha do réu, juntada às fls. 366/367.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38669 Nr: 4170-41.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

11099752876, Rg: 1962537-5, Filiação: Claudio Fernandes dos Santos e 

Marina Alves Pereira dos Santos, data de nascimento: 06/05/1967, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: COMPARECER perante este Juízo, NO DIA 12 DE MARÇO ÀS 

09:00 HORAS, no Egrégio Tribunal Popular do Júri, nesta Comarca de Alta 

Floresta-MT, no endereço abaixo, a fim de ser interrogado e submetido a 

julgamento nos presentes autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Por readequação da pauta, considerando que 

este douto Magistrado cumula a vara única da comarca de Apiacás-MT e a 

5° vara desta comarca, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 

12.03.2018 às 09h00min. Intimem-se o réu quanto a renúncia ao mandato 

de seu advogado em fl. 282. Convoque-se a lista de jurados sorteados. 

Intimem-se. Cumpra-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, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 19 de fevereiro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 2680-52.2003.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Ferreira dos Santos, Josuel Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMIL FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

48723266104, Rg: 1293397-0, Filiação: Antonio Ferreira dos Santos e 

Antonia Pereira dos Santos, data de nascimento: 07/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Boa Esperança-PR, solteiro(a), mecanico, funileiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PARA QUE COMPAREÇA perante este Juízo, no Egrégio 

Tribunal Popular do Júri, que se realizará no dia 19 DE MARÇO DE 2018 às 

09:00 horas, sito à Avenida Ariosto da Riva, 1987, Centro, Alta 

Floresta-MT, a fim de ser interrogado, e submetido ao julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos.Por readequação da pauta, considerando que 

este douto Magistrado cumula a vara única da comarca de Apiacás-MT e a 

5° vara desta comarca, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 

19.03.2018 às 09h00min. Convoquem-se os jurados sorteados. 

Intimem-se. Cumpra-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, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 19 de fevereiro de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000265-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISLEI SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 
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FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987 - CENTRO 

- TELEFONE: (65) 35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas bem como a distribuição da Carta Precatória de Busca e 

Apreensão e Citação expedida para cumprimento na Comarca de 

Apiacás-MT. O recolhimento das custas poderá ser feito através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória". Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 20 de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136561 Nr: 1143-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107079 Nr: 2429-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadson Leandro Rodrigues dos Santos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

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

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

total de R$ R$ 11.774,23 (onze mil setecentos e setenta e quatro reais e 

vinte e três centavos), calculados em 04/2017.Em razão da sucumbência, 

nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a Embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução R$ R$ 

31.260,69 (trinta e um mil duzentos e sessenta reais e sessenta e nove 

centavos), observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente para que 

apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução. Consigno ainda que, no feito executivo, 

haverá a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através dos 

presentes Embargos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70296 Nr: 3269-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Terhorst - ME, Laércio Antonio Café, Anibal 

Jose Dal Bem

 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.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 135, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Bem como, procedo a retira de restrição em face dos veículos 

encontrados via sistema Renajud (fls.120/121), visto que todos 

encontram-se em local incerto e não sabia, portanto, insuficientes para o 

pagamento da dívida em questão.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 4525-07.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Freire de Barros

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

Votorantim S/A, Banco Daycoval S. A., Banco Rural S/A, Banco 

Panamericano S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-SP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:14469-A/MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, Rafael 

Antonio da Silva - OAB:244.223-SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Defiro parcialmente os pedidos de fls.530/531.

1) INDEFIRO o pedido de intimação dos réus para que apresentem, em 15 

(quinze) dias, os extratos de débitos consignados em nome do autor 

relativos à discussão aventada nos autos. Do mesmo modo, INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofício à SAD para que informe os débitos 

consignados incidentes nas remunerações do autor desde o mês de 

agosto de 2015. Esclareço que tais documentos devem ser juntados pelo 

próprio Autor.

 2) No mais, quanto ao pedido de liberação do valor de R$342,33 para a 

conta da Defensoria Pública, verifico que tal valor já foi liberado em face 

da mesma, conforme comprovante de alvará de levantamento de fl.509.

 3) PROCEDA-SE a expedição de alvará de levantamento do valor de 

R$20.197,78 em favor do Banco do Brasil S.A., conforme requerido à 
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fls.525/526, devendo ser depositado na conta apresentada à fl.525-v.

4) Quanto à manifestação do réu Banco Rural S/A, e pedido do Autor de 

inclusão do crédito objeto desse cumprimento de sentença no rol de 

credores da instituição financeira, INDEFIRO, tendo em vista que compete 

à parte Autora proceder à inclusão do crédito exequendo no rol de 

credores da instituição financeira.

 5) Quanto ao pedido de bloqueio no valor de R$101,56 do Banco 

Daycoval S/A, visto que este depositou somente o valor de R$250,00 

restando uma diferença de 93,33, que somado a multa de 10% totaliza o 

valor acima mencionado, verifico a necessidade de intimação do requerido 

Banco Daycoval S/A para que proceda ao pagamento do valor de 

R$101,56, em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio.

6) DETERMINO a expedição de alvará de levantamento em favor da 

Defensoria Pública Estadual do valor depositado à fl.524, devendo ser 

depositado na conta apresentada à fl.499.

Após o cumprimento de todas as determinações acima expostas, intime-se 

a parte autora para manifestar quanto à extinção do feito pelo 

cumprimento da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141969 Nr: 4043-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenize Juliana Bordão

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, apresentou contrarrazões às 

fls. 138/142.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45763 Nr: 5645-95.2006.811.0007

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Floresta Ltda (Posto Samuca 

Cidade Alta)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A, Vinícius Rodrigues Travain - OAB:8.750

 O Ministério Público requereu a intimação do requerido para manifestação 

(fl.950). O requerido manifestou às fls.951/952, pela substituição do perito, 

e que os honorários periciais por este, estejam dentro do parâmetro 

razoável e proporcional, porquanto, deverão ser analisados contabilmente 

documentos emitidos entre os meses de agosto/2004 e julho/2005.Em 

decisão de fls.953/954 foi nomeado perito judicial, com a ressalva de que 

o feito encontra-se tramitando há 10 (dez) anos, estando incluído nas 

Metas 2 e 6 do CNJ e caso a parte requerida não aceite a proposta de 

honorários periciais, o feito seria julgado antecipadamente.Às fls.956/959 

perito nomeado apresentou sua proposta de honorários, sendo então a 

parte requerida intimada para manifestar (fl.961), está se quedou inerte.Na 

sequência o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da 

lide.DECIDO.Diante da inércia da parte requerida, torno preclusa a 

realização da perícia judicial, motivo pelo qual, DETERMINO a intimação das 

partes para apresentarem alegações finais, no prazo legal, devendo o 

feito ser julgado, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade de 

fls.50/70, a fim de reconhecer a legalidade da cobrança da dívida em 

cumprimento de sentença nos presentes autos. Em consequência, 

determino o prosseguimento do feito.Intimem-se a parte Requerida para 

que proceda ao pagamento da dívida presente nos autos, sob pena de 

incidência de multa, conforme estipulado na sentença de fls.35/37.Após, 

intime-se a parte autora para manifestar, requerendo o que entender de 

direito.Intime-se.Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 22/2018

O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz de Direito, no exercício da Direção 

do Foro, tomar quaisquer providências de ordem administrativa, visando à 

regularidade dos serviços forenses e administrativos da Comarca;

CONSIDERANDO o "PROJETO DESCOMPLICAR", desenvolvido pela Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça, que tem o objetivo de reduzir o número de 

títulos judiciais devolvidos sem registro/averbação, por erros no 

preenchimento das informações referentes a especialidades objetivas, 

subjetivas, qualificação das partes e beneficiários, ausência de 

declarações e/ou certidões fiscais;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER, parcialmente o expediente nas Varas Cíveis, 

V.E.J.E., CEJUSC, Central de Mandados e Central de Administração do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, no dia 1º.3.2018, das 12 às 13 

horas (horário mato-grossense).

Art. 2º - CONVOCAR, todos servidores das Secretarias Cíveis, V.E.J.E., 

CEJUSC, Central de Mandados, Central de Administração e Oficiais de 

Justiça desta Comarca, para comparecerem no Plenário do Tribunal do Júri 

anexo ao Edifício do Prédio do Fórum local, nos dias 1º de março do 

corrente ano, das 8 às 11 horas (horário mato-grossense), para 

participarem de novas orientações e procedimentos a respeito dos títulos 

judiciais submetidos a registro e/ou averbação no Registro de Imóveis, 

com o propósito de informar os servidores do Fórum desta Comarca, 

encarregados da formalização e preparação dos títulos para posterior 

lançamento registral.

Art. 3º - CONVIDAR, os ilustres magistrados desta Comarca, para 

participarem do evento a ser realizado.

 Afixe-se no átrio do Fórum, para conhecimento dos servidores e público 

em geral.

Cientifiquem-se os ilustres colegas.

Publique-se, Intimem-se e Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 23/2018     O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que o 

servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, Matrícula nº 13530, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca , estará 

afastado de suas funções por motivo de férias , no período de 15.2.2018 

a 6.3.2018 ;RESOLVE:DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL 

, Matrícula nº 4601, Técnica Judiciária – PTJ, desta Comarca, para 
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desempenhar as funções de Gestora Judiciária Substituta - PDA-FC, da 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca 

,, no período de 15.2.2018 a 6.3.2018, durante o afastamento de férias do 

titular JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, Matrícula nº 13530, 

Analista Judiciário - PTJ, Gestor Judiciário da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, nos termos da Instrução Normativa 

nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças, 16 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 23/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca , estará afastado de suas funções por motivo de férias , no 

período de 15.2.2018 a 6.3.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL , Matrícula nº 4601, 

Técnica Judiciária – PTJ, desta Comarca, para desempenhar as funções 

de Gestora Judiciária Substituta - PDA-FC, da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca ,, no período de 

15.2.2018 a 6.3.2018, durante o afastamento de férias do titular JOSÉ 

FERNANDO CARVALHO SANTOS, Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - 

PTJ, Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais, nos termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 

2.3.2015.

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

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 21/2018     O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que a 

servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica 

Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

4ª Vara Cível, estará afastada de suas funções por motivo de férias , no 

período de 15.2. 2018 a 6.3.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora 

AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 21458, Analista Judiciária – 

PTJ, desta Comarca, para desempenhar as funções de Gestora Judiciária 

- PDA-FC, da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, no período de 

15.2.2018 a 6.3.2018, durante o afastamento de férias da titular 

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - 

PTJ, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, nos 

termos da Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 21/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias , no período de 15.2. 2018 a 6.3.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 

21458, Analista Judiciária – PTJ, desta Comarca, para desempenhar as 

funções de Gestora Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, no período de 15.2.2018 a 6.3.2018, durante o 

afastamento de férias da titular EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, Matrícula 

nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos da Instrução Normativa nº 

2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 20/2018     O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO o 

disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS 

BASTOS, Matrícula nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 45 

(quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período 

de 2.2.2018 a 18.3.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 16 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVA JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 20/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS BASTOS, Matrícula 

nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 45 (quarenta e cinco) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 2.2.2018 a 

18.3.2018.

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

Barra do Garças, 16 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 24/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro em Substituição desta Comarca de Barra do 

Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO a Portaria n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que 

dispõe sobre a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca;     CONSIDERANDO o que dispõe sobre os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC's do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;     CONSIDERANDO a Lei n º 

10.648/2017, de 21.12.2017, publicada no Diário Oficial, datado de 

21.12.2017;RESOLVE:ALTERAR a Portaria nº 214/2013/DF, de 11.10.2013, 

que designou a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, Matrícula 

nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de 

Gestor Judiciário Substituto - PDA-FC, do Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, para que onde se lê: “ Gestor 

Judiciário Substituto”, leia-se: “ Gestor Judiciário”, com efeitos a partir de 

21.12.2017.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 20 de 

fevereiro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   DF/mgs EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL    table

 PORTARIA nº 24/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que 

dispõe sobre a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca;

 CONSIDERANDO o que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC's do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO a Lei n º 10.648/2017, de 21.12.2017, publicada no 

Diário Oficial, datado de 21.12.2017;

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 214/2013/DF, de 11.10.2013, que designou a 

servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, Matrícula nº 2845, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto - PDA-FC, do Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, para que onde se lê: “ Gestor 

Judiciário Substituto”, leia-se: “ Gestor Judiciário”, com efeitos a partir de 

21.12.2017.

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

Barra do Garças, 20 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 24/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro em Substituição desta Comarca de Barra do 
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Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO a Portaria n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que 

dispõe sobre a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca;     CONSIDERANDO o que dispõe sobre os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC's do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;     CONSIDERANDO a Lei n º 

10.648/2017, de 21.12.2017, publicada no Diário Oficial, datado de 

21.12.2017;RESOLVE:ALTERAR a Portaria nº 214/2013/DF, de 11.10.2013, 

que designou a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, Matrícula 

nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de 

Gestor Judiciário Substituto - PDA-FC, do Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, para que onde se lê: “ Gestor 

Judiciário Substituto”, leia-se: “ Gestor Judiciário”, com efeitos a partir de 

21.12.2017.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 20 de 

fevereiro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   DF/mgs EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL    table

 PORTARIA nº 24/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que 

dispõe sobre a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca;

 CONSIDERANDO o que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC's do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO a Lei n º 10.648/2017, de 21.12.2017, publicada no 

Diário Oficial, datado de 21.12.2017;

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 214/2013/DF, de 11.10.2013, que designou a 

servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, Matrícula nº 2845, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto - PDA-FC, do Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, para que onde se lê: “ Gestor 

Judiciário Substituto”, leia-se: “ Gestor Judiciário”, com efeitos a partir de 

21.12.2017.

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

Barra do Garças, 20 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 Vistos.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud 

dos ativos encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1534-57.2018.811.0004

 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: CSSdS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161258 Nr: 2112-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179475 Nr: 1470-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredio A. Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 
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encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224958 Nr: 5878-52.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Felex Ltda, Maria José Costa 

Santos, Liliane Almeida Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. De outro norte, DEFIRO o pedido de citação via oficial de justiça quanto 

aos executados não localizados.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227042 Nr: 7080-64.2016.811.0004

 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: SADDAM MAHER MOHAMAD SAFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar - Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que não houve arguição de preliminares, motivo pelo qual 

DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Diante disso, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca dos 

documentos apresentados pela Universidade Tiradentes / Sociedade de 

Educação Tiradentes Ltda. (fls. 153/169) e se houve ou não a 

entrega/recebimento do diploma, devidamente validado e registrado pela 

Secretaria de Educação, bem como especifiquem as provas que 

eventualmente pretendam produzir no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 2230-31.1997.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBIRIÇÁ FERREIRA DA SILVA, Manoel Ferreira da Silva, 

Juarez Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DORESTINA MARIA FERREIRA, 

Espólio de EUSTÁQUIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos, que o inventariante JUAREZ FERREIRA DA 

SILVA, até o momento nada informou sobre os demais herdeiros e nem tão 

pouco apresentou as primeiras declarações, conforme determinado às 

fls.142 e 145.

2. Diante disso, INTIME-SE o inventariante, na pessoa de seu advogado 

(fls. 148), para que promova o andamento do feito de forma a possibilitar o 

seu prosseguimento no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção do 

Inventariante, haja vista que o processo não pode se eternizar no tempo 

aguardando diligência que cabe à parte.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201177 Nr: 4489-66.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. da Silva, Carlito Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203341 Nr: 5696-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido acerca da consulta de bens.

2. OFICIE-SE ao Cartório da 1ª Serventia Notarial e Registral de Barra do 

Garças solicitando informações sobre a existência de bens em nome do 

Requerido DAYMON CASTRO DE ABREU, no prazo de 10 (dez) dias.

3. PROCEDA-SE à busca no sistema RENAJUD acerca da existência de 

veículos em nome do Requerido.

4. Com as respostas, INTIME-SE a parte Autora para manifestação e 

ABRA-SE vista ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me concluso para análise a respeito da produção de 

provas ou julgamento antecipado da lide.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225009 Nr: 5905-35.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. Papelaria Ltda - ME, Laura Camila Alves 

Rezende, Pedro Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido constante no item 2 de fl. 36-v.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231661 Nr: 10218-39.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albiratan V. Ribeiro - ME, Albiratan Vieira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237471 Nr: 14440-50.2016.811.0004

 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: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HKRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos da infante estão resguardados, bem 

como o parecer do Ente Ministerial (fl. 41), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 38/38v, para que produza seus efeitos legais, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. SEM custas e honorários, uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240084 Nr: 16311-18.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Guardiato de Lara Souza, Jonther Guardiato 

de Lara Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242607 Nr: 1145-09.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Empresa de Transportes de Cargas e 

Encomendas Ltda, Alairto Caetano de Oliveira, Lazaro Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido constante no item 2 de fl. 15-v.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1293 Nr: 2545-25.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler, Espólio de Oswaldo 

Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 
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OAB:MT 8.779-A, MICHEL RODRIGUES RIBEIRO - OAB:12843/MT

 DECISÃO

Processo nº: 2545-25.1998.811.0004 (Código 1293)

 Vistos, etc.

1. Por ter verificado a possível existência de crédito em favor do 

executado nos autos que tramitam junto à 4ª Vara Cível desta Comarca, 

DEFIRO o pedido encartado em fls. 290/291 dos autos executórios e 

DETERMINO a penhora no rosto dos autos do processo nº 

2466-26.2010.811.0004, até o limite necessário a satisfazer integralmente 

a presente execução.

 2. Expeça-se ofício ao cartório da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

solicitando informação acerca da fase processual que se encontra o pleito 

processual supracitado, código 97480, em trâmite perante aquela Vara.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Publique-se.

 5. Registre-se.

 6. Intime-se.

7 Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 08 de Fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17489 Nr: 384-08.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malore Papelaria e Confecções Ltda, José 

Alves de Rezende, Maria José Alves Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31365 Nr: 830-06.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Júlia Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo de Sousa, Orlando Alves Teixeira, 

Hospital e Maternidade Modelo, Paulo Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Cintia dos Arbues Nery 

da Silva - OAB:MT 9.923-B, Jorge Humberto Ramos Almeida dos 

Reis - OAB:13560/MT, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 DESPACHO

Processo nº: 830-06.2002.811.0004 (Cód. 31365).

Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido pela Maria Júlia 

Gomes Soares contra Valdo de Sousa, Orlando Alves Teixeira, Hospital e 

Maternidade Modelo, representado por Paulo Sérgio da Silva, objetivando a 

condenação dos executados ao pagamento indenizatório decorrente de 

prejuízo moral e material.

2. Pois bem, debruçando-me sobre os autos, constato que os bens 

penhorados satisfazem o montante requerido na fase executória em 

apreço, todavia, em profícua análise processual, em específico à fl. 672 

desta celeuma, verifico que o executado Paulo Sérgio da Silva requereu 

que fosse designada sessão de mediação para as partes dialogarem 

sobre o processo, visando um possível acordo.

 3. Diante do exposto, DESIGNO sessão de mediação para o dia 18 de abril 

de 2018, cuja concretização ocorrerá precisamente às 14h30min. 

Contudo, não havendo acordo entre ambas as partes, voltem conclusos 

para deliberar quanto à adjudicação dos bens.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 5223-27.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos A. A. Mota, Carlos Alberto Araújo Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155430 Nr: 7339-35.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880-MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o desinteresse do exequente no bem penhorado (fl. 42), 

DETERMINO a desconstituição da penhora realizada à fl. 119-v.

2. Por outro lado, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 

835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

4. Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 12262-02.2014.811.0004

 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: Elaine Cristina de Jesus Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e, 

por conseguinte, CONDENO a requerida MARCIA CRISTINA DE ARAÚJO no 

pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com juros de mora de 1% a.m incidindo a partir de 04/09/2014 e 

correção monetária pelo IPCA desde a publicação desta sentença.23.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a requerida no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% 

sobre o valor da condenação (pelo IPCA), com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015.24.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197016 Nr: 1860-22.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda, Lazaro Adilson 

Marques, Elismar Machado Fernandes, Elicimar Machado Fernandes 

Hashimoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Outrossim, DEFIRO o pedido constante no item 2 de fl. 69-v.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227571 Nr: 7408-91.2016.811.0004

 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: Magavel Magarinos Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Leidens - OAB:26.151 

OAB/CS, Ricardo Justo schulz - OAB:15863-B OAB/SC, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson F. F. Ronconi - 

OAB:32.136

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e DETERMINO o 

cancelamento da restrição pendente sobre o veículo PEUGEOT/207HBXR, 

PLACA MIL6679, ANO/MOD 2010/2011 (fl.211 – CÓD.32062), resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC/2015.9.Em atenção ao 

princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante no pagamento das 

custas e eventuais outras despesas processuais, haja vista que foi ela 

quem deu causa ao processo ao não proceder com a regularização do 

veículo junto aos órgãos do DETRAN em data contemporânea ao momento 

da venda. Sem honorários, porque não triangularizada a relação 

processual.10.TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos da ação 

principal (CÓD. 32062).11.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 20 de fevereiro de 2017MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230206 Nr: 9224-11.2016.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos da infante está resguardado, bem 

como o parecer do Ente Ministerial (fl. 45), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 42/42v, para que produza seus efeitos legais, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Sem custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 18).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235210 Nr: 5811-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Costa Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz de Freita Costa 

Amadio - OAB:9707-B/MT, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃÕ

Nos termos da sentença de fls. 81, item 10, procedo a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado para que informe nos autos se a 

parte autora procedeu a restituição dos documentos indicados em fls. 77, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244006 Nr: 2069-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da existência de outra lide, em que 3ª pessoa pretende o 

reconhecimento de união estável com o "de cujus" - autos cód. 244803, 

bem como por ter sido determinada a indisponibilidade dos bens que 

componham o acervo hereditário do falecido, resta prejudicado o pedido 

de antecipação de tutela, motivo pelo qual INDEFIRO-O.

2. Outrossim, no intuito de promover o andamento do feito, CITEM-SE os 

requeridos para contestarem a presente demanda, no prazo legal.

3. Após, havendo arguição de preliminares, INTIME-SE a parte Autora 
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para, querendo, apresentar a respectiva impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253734 Nr: 8839-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Life Med Clinica Médica e Diagnostico por Imagem Ltda 

Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA. - OAB:9.923-B

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 122/125, DETERMINO seja 

a parte requerida intimada para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, as faturas que se encontram em aberto, a fim de que seja aferido o 

valor tido como incontroverso e oportunizado o pagamento pela empresa 

requerente, juntando-se, na oportunidade, proposta de parcelamento dos 

débitos.

2. Por outro lado, visando afastar futura alegação de nulidade e 

cerceamento de defesa, DETERMINO seja a parte autora intimada para, 

querendo, se manifestar quanto à contestação de fls. 88/95, no prazo de 

15 (quinze) dias.

3. Na sequência, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255463 Nr: 9884-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, BR Tran 

Soluções em Trânsito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 VISTOS. 11. Desta feita, em razão das decisões proferidas no Agravo de 

Instrumento nº. 1006235-90.2017.8.11.0000, que suspendem a decisão 

proferida por este Juízo na Ação Popular – Cód. 252750, em face dos 

mesmos objetos aqui tratados, mantenho a decisão de fls. 431 e INDEFIRO, 

por ora, o pedido liminar formulado. 12. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova e a controvérsia acerca do seu cabimento ao caso, tenho 

que na presente demanda a mencionada inversão versa muito mais a 

respeito da capacidade dos Requeridos em produzirem contraprovas 

àquelas apresentadas pelo Autor, do que na hipossuficiência ou não do 

Ministério Público para produzi-las, na qualidade de substituto processual, 

em ações que versem sobre a defesa de direitos e interesses difusos, 

coletivos e/ou individuais homogêneos. 13. Assim, uma vez demonstrada a 

verossimilhança das alegações pelos documentos que acompanham a 

peça inaugural (fls. 37/425) e a capacidade dos Requeridos em 

contrapô-las, bem como diante da faculdade conferida ao magistrado nos 

preceitos insculpidos no art. 6º, VIII e 81, do CDC c/c art. 21, da Lei nº. 

7347/85, INVERTO O ÔNUS DA PROVA. 14. Não obstante, uma vez que a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, CDC não tem o condão 

de eximir a parte autora do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015, 

tendo em vista a interpretação sistemática das respectivas normas, cabe 

à parte Autora a prova de fatos constitutivos do direito alegado e à 

Requerida de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Autora. 15. Não havendo questão preliminar a ser analisada, DOU O FEITO 

POR SANEADO. 16. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 17. Após, 

voltem-me concluso para ulterior deliberação. 18. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 13649-47.2017.811.0004

 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: EFdS, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos da infante está resguardado, bem 

como o parecer do Ente Ministerial (fl. 28), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 27/27v, para que produza seus efeitos legais, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Sem custas e honorários.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269785 Nr: 874-63.2018.811.0004

 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: Jonas da Silva Melo, Ildacide sousa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270225 Nr: 1173-40.2018.811.0004

 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: Elisiane Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, 

IPASFA - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ausentes os 

requisitos exigidos no art. 300, CPC/2015, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. 11.CITEM-SE os requeridos, nos endereços declinados na inicial, 

para apresentarem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o art. 231,CPC/2015.12.DETERMINO seja corrigido o polo 

passivo da lide, para constar o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA-MT, haja vista que a Prefeitura Municipal é apenas um órgão 

do município, não possuindo personalidade jurídica e capacidade 

processual. 13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.14.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176226 Nr: 10170-85.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Teixeira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILMA TEIXEIRA MENDONÇA, Cpf: 

21085161153, Rg: 4.225.835, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 66 3401-1912. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de WILMA TEIXEIRA 

MENDONÇA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 172888/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.641,75

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186186 Nr: 7242-30.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDRM, LDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL RODRIGUES MOURA, Cpf: 

02517768161, Rg: 2.064.141-9, Filiação: Everaldo Domigos Moura e Ana 

Maria Rodrigues Moura, data de nascimento: 05/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Barra do Gaarças-MT, casado(a), empresário, Telefone 

3401-1863. 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$ 651,90 (Seiscentos e cinquenta e 

um reais e noventa 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222549 Nr: 4380-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUILLIA ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayline Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:MT 18.271

 VISTOS.

 1. DÊ-SE vistas dos autos à Defensoria Pública para apresentar as 

alegações finais por memoriais, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para sentença.

 2. Cumpra-se a parte final da decisão de fl. 32, quanto a alteração da 

capa dos autos

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244798 Nr: 2644-28.2017.811.0004

 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: Eluana Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme já dito na decisão de fls.49/50, não se está a exigir o 

“esgotamento das vias administrativas” (que pressupõe a utilização de 

todos os recursos administrativos possíveis) e nem tampouco que a 

autora demonstre que o banco forneceu algum documento confessando a 

sua prática em tese ilícita. O que se busca é tão somente que a parte 

requerente demonstre que de alguma forma procurou a instituição 

financeira ré com o objetivo de resolver a celeuma, como, por exemplo, via 

comprovação do envio de uma correspondência.

2.A diligência requerida não foi cumprida, de modo que o processo deve 

ser extinto por ausência de interesse de agir, dada a ausência de 

demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

3.Nesses termos, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do art.485, VI, CPC/2015.

4.Custas pela parte autora. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240965 Nr: 17007-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KRdS, IVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKVdS, LUV

 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): MONNY KELLY VAZ DA SILVA, Cpf: 

04115499109, Rg: 1.920.492-2, Filiação: Meirany Vaz da Silva, data de 

nascimento: 12/04/1990, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9215-5798 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUCIANO UBALDINO VEIGA, Cpf: 72492880168, Rg: 

9.494.786-3, Filiação: José Ubaldino Veiga e Wilma Terezinha Roque 

Veiga, data de nascimento: 17/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, solteiro(a), garçon no bar caipirão/serv.gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adoção em que Karita Rodrigues 

da Silva movem em desfavor de Monny Kelly Vaz da Silva e Luciano 

Ubaldino Veiga, pelos fatos seguintes:os requerentes já possuem a 

guarda definitiva do menor L K S V, transferida de livre e espontânea 

vontade pelos pais devidamente homologado, a fim de salvaguardar o 

melhor interesse da criança, ingressaram com a presente.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Depreende-se dos autos que foram 

infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal da parte requerida.2. 

Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido às fls. 64/64 v. 3. 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, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225628 Nr: 6267-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178389 Nr: 312-93.2014.811.0004

 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: Rodolfo Tsadabnha Paritsi'e, Ildete Pedare Tsere'unhawi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 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

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86376 Nr: 409-69.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aila M. S. Gouveia, Aila Mara Silveira Gouvia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILA M. S. GOUVEIA, CNPJ: 

03020899000100 e atualmente em local incerto e não sabido AILA MARA 

SILVEIRA GOUVIA, Cpf: 05163469804, Rg: 3.354.081, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM SOBRE A RESTRIÇÃO VIA RENAJUD DE FLS. 94, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Despacho/Decisão: VISTOS. 1. INDEFIRO o pedido de fl. 96, no que tange 

a designação de hasta pública, uma vez que o bem sequer foi avaliado. 2. 

CERTIFIQUE-SE Senhor(a) Gestor(a) a intimação do executado quanto a 

constrição de fl. 94. 3. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias. 4. Expeça-se o necessário. 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 19 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264190 Nr: 15625-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ângela Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172842 Nr: 5981-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Cruvinel da Silva, Rita de Kassia Araújo 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Santos Farias, Aparecido Carlos Kroll

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5981-64.2013.811.0004, 

Protocolo 172842, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200458 Nr: 4051-40.2015.811.0004

 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: Tiago de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4051-40.2015.811.0004, Protocolo 200458, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177429 Nr: 11642-24.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Bento Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Luis Claudio Pereira 

da Cruz

 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: Marcelo Fernandes 

Francisco - OAB:11996/MT

 Vistos.

1. Considerando que na data aprazada às folhas 200 o Magistrado Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro, titular desta Vara se encontra em 

licença médica e que, este magistrado responde cumulativamente neste 
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período pela 1ª e 2ª Varas Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos 

que reclamam urgência na Vara em que sou titular, visto que se tratam de 

matéria afetas a infância e juventude, SUSPENDO a audiência designada 

ante a impossibilidade de realizar o ato por conta de estar cumulando 

atribuições.

2. Aguardem-se os autos em Cartório até o regresso do Magistrado, para 

ulterior designação de audiência.

3. Ciência às partes.

 4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240059 Nr: 16295-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Carvalho dos Santos

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

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Busca e apreensão, no valor de R$36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257303 Nr: 11065-07.2017.811.0004

 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: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Farias Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 PROCESSO Nº 1065-07.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 257303

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S/A em face de ANA FLÁVIA FARIAS 

BEZERRA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 08 de novembro de 

2017, as partes firmaram acordo, identificado no termo às fls. 35.

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. 35, 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.

Custas processuais quitadas pelo requerente, conforme guia às fls. 12.

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.: 268400 Nr: 18310-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Edvan Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 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 da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 148-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes, Saturnino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, para que se proceda, a 

intimação do patrono do exequente, para que providencie o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), conforme informação do Sr. Oficial de 

Justiça, valor este que deverá ser recolhido exclusivamente através de 

guia emitida pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), comprovando nos autos o recolhimento, prazo CINCO 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187089 Nr: 7941-21.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Roberta Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188759 Nr: 9284-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira Soares

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 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 laudo 

pericial de fls. 124/126, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 255801 Nr: 10103-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Warlei Max Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Carla Silva Rosa Valoes Metello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Auguso Santos de Souza - OAB:20350

 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 

contestação de fls. 52/63, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 3263-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Maria Helena 

Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 do 

CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248650 Nr: 5316-09.2017.811.0004

 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: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges Guimarães Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:OAB/MT 10.224, JULINIL GONÇALVES 

ARINI - OAB:1136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO, João Luiz Guimarães Brum - OAB:GO 

20.888

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar formulado na inicial.De 

outro lado, verifica-se que poderá haver decisões divergentes no 

processo em epígrafe e no autos de nº 6677-32.2015, uma vez que o 

objeto da ação recai sobre o mesmo imóvel. Portanto, nos termos do artigo 

313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, suspenso o presente 

feito até o deslinde da ação autuada sob o número 

6677-32.2015.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro 

de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229475 Nr: 8742-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 15 fevereiro de 2018.CARLOS FERRARI JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265409 Nr: 16428-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, 

Tomaz Aquino da Silva, Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Anderson Lima 

da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vidal Chagas do Carmo - 

OAB:GO 10.879

 PROCESSO Nº: 16428-72.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº: 265409

Vistos.

Verificando os autos, identifico que os embargos preenchem os requisitos 

essenciais do art. 917 do CPC, sendo calcados, inclusive, na hipótese 

legal narrada no inciso IV. Desta feita, RECEBO a peça de defesa para 

maior discussão, sem efeito suspensivo, como prevê o art. 919 do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, CITE-SE os embargados para contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o alegado pelo embargante, conforme dispõe o art. 920, I, do 

mesmo diploma legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

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.: 89338 Nr: 3231-31.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique de Oliveira, Daniela Borges 

Reining

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Ricardo Borges 

Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo nº 3231-31.2009 – Código 89338

Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267472 Nr: 17661-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vieira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 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 da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1339-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 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 da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos) o km rodado, ida e volta, através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269876 Nr: 931-81.2018.811.0004

 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: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO do veículo: veículo 

marca Fiat, modelo uno mille way economy, ano 2012/2013, cor branca, 

placa OBK-0899, RENAVAM:495873420 chassi 9BD15844AD6778989, a 

ser cumprido por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão 

ser efetuada a entrega do bem e seus respectivos documentos. Com 

fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a apreensão do veículo 

determino que a senhora Dayana de Faria deposite-o em favor do autor ou 

na pessoa de quem este indicar mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente 

após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder 

a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas: 

Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da integralidade da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias após a execução da liminar. Decorridos 15 (quinze) 

dias e não sendo apresentada resposta, será decretada a revelia do 

requerido (artigo 344, do Código de Processo Civil). Por fim, caso reste 

infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao autor o disposto no 

artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 01 de fevereiro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268400 Nr: 18310-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Edvan Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a apreensão do 

veículo determino que o senhor meirinho deposite-o em favor do autor ou 

na pessoa de quem este indicar mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente 

após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder 

a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas: 

Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da integralidade da 

dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias após a execução da liminar. Decorridos 15 (quinze) 

dias e não sendo apresentada resposta, será decretada a revelia do 

requerido (artigo 344, do Código de Processo Civil). Por fim, caso reste 

infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao autor o disposto no 

artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267143 Nr: 17435-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17435-02.2017 – Código 267143

Vistos.

 Trata-se de Ação De Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco 

S/A em face de José Antônio Gonçalves Viana.

Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial demonstram 

a relação contratual entre autor e requerido, bem como a existência da 

inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da existência do 

débito e certidão de notificação, respectivamente acostados às fls. 29/30, 

caracterizando, portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69 c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula 72 do STJ assim diz:

 “STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta à expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Este é o entendimento, vejamos:

“Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14)

Cabe anotar ainda, que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 “SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho”.

Frente ao exposto tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 2º, 

do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO 

LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO de uma plantadora de arrasto 

absoluta – modelo Hercules 5.0 Hydro – Piloto Autom. Topper Driver – 

Sério 00/0230, conforme descrito na nota fiscal fls. 28, a ser cumprido por 
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meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a 

entrega do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a apreensão do 

veículo determino que o senhor meirinho deposite-o em favor do autor ou 

na pessoa de quem este indicar mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o acerca do 

conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências e 

sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido (artigo 344, do Código de Processo Civil).

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267143 Nr: 17435-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), o km rodado, ida e volta, através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269876 Nr: 931-81.2018.811.0004

 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: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Cons´rocios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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 da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249424 Nr: 5795-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneis Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Calvarino Romão de Souza, José 

Divino Romão de Souza, Angelina Romão de Souza, RONECLEITON 

APARECIDO ROMÃO DE SOUZA, Luciano Romão de Souza, José Romão 

de Souza, João Aparecido Romão de Souza, Anivaldo Romão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 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 do 

prosseguimento do feito, em virtude das respostas dos ofícios juntadas 

aos autos, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6902 Nr: 49-77.1985.811.0004

 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: Paulo Moises Meirelles de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles, Espólio de 

Thelmo de Lima Meirelles, Espólio de Ilda de Lima Meirelles, Espóliode 

Deoclides de Lima Meirelles, Espólio de Celina de Lima Meirelles, Espólio de 

Cecilia de Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 49-77.1985.811.0004 – Cód. 6902

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Inventário visando a partilha dos bens deixados pelo 

espolio de Otacílio Lopes Meirelles.

 Conforme se verifica as fls.322/323v, foi determinada a nomeação de 

novo inventariante nos autos mediante termo de compromisso.

Porém durante a expedição do termo, constatou-se que nome do 

inventariante está equivocado.

Desta forma, chamo o feito à ordem e DETERMINO à correção do nome do 

inventariante constante no item 3 da decisão prolatada as fls.322/323v, 

fazendo constar o nome correto do SR. PAULO MOISES MEIRELLES DE 

LIMA.

No mais, a decisão permanecerá inalterada.

Diante da correção do erro material acima apontado, cumpra-se 

integralmente as determinações contidas na decisão de fls.322/323v.

 Intime-se.

Cumpra-se

Após, conclusos.

 Barra do Garças - MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255798 Nr: 10100-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Carvalho Romero - 

OAB:69521/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS VICENTIN 

PETRAFEZA - OAB:86850

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para informar o atual endereço dos 

herdeiros de fls. 31, para efetuar a citação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173034 Nr: 6190-33.2013.811.0004

 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: Lucélia Barros Lopes Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orestino Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com razão o Ministério Público diante das irregularidades apontadas.Pois 

bem. Considerando que os bens deixados pelo espólio de Orestino Ribeiro 

Lopes continuam indivisos, faz-se necessário a inclusão do espólio de 

Maria José Barros Lopes e Lucilene Barros Mendonça no polo passivo da 

presente demanda.Quanto a representação do incapaz Antônio Carlos 

Barros Lopes, necessário se faz a comprovação da sua interdição, bem 

como a sua regularização processual.Com relação aos herdeiros João 

Batista Barros Lopes, Lucilene Barros Mendonça, Antônio Carlos Barros 

Lopes e Paulo Júnior Barros Mendonça, não consta nos autos 

documentos pessoais, devendo a inventariante apresenta-los.Fora 

apresentado cessão de direitos hereditários, conforme fls. 150/153, 

entretanto a inventariante não apresentou plano de partilha devidamente 

discriminado, e assinado por todos os herdeiros, individualizando o 

quinhão de cada herdeiro. Assim, a inventariante deverá apresenta-lo, 

com todas as discriminações. Também não há nos autos o comprovante 

de recolhimento do ITCD ou comprovante de isenção com relação aos 

bens deixados por Lucilene Barros Mendonça, devendo a inventariante 

juntar aos autos comprovante expedido pela Fazenda Pública Estadual de 

pagamento do ITCD ou declaração de isenção.Deverá a inventariante 

apresentar ainda, as certidões negativas de débitos das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal.Com relação ao quinhão de Antônio 

Carlos Barros Lopes, razão também assiste o Ministério Público, devendo, 

quando apresentado o plano de partilha, o quinhão tocante a este herdeiro 

ser avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça.Ante ao exposto, decido:1. À 

Distribuição para as devidas alterações, promovendo a inclusão no polo 

passivo do espólio de Maria José Barros Lopes e Lucilene Barros 

Mendonça.2. Após, intime-se a inventariante para no prazo de 20 (vinte) 

dias, sanar as irregularidades acima citadas, sob pena de remoção do 

cargo de inventariante.3. Com a manifestação, proceda-se a avaliação do 

imóvel tocante ao herdeiro Antônio Carlos Barros Lopes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218038 Nr: 1651-19.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopa - Cooperativa dos Produtores do 

Araguaia, Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Certifico que na certidão de publicação da decisão de folhas 188 não saiu 

o nome do advogado da parte requerente, motivo pelo qual, neste ato, 

procedo à intimação do advogado da parte requerente, Dr. Fernando 

Saldanha Farias, OAB/MT: 15.512, abaixo transcrita: "[...] É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. O requerente busca assegurar o 

adimplemento do seu crédito, visando a medida cautelar de arresto, 

entretanto este não comprovou que a requerida vem dilapidando o seu 

patrimônio, comprovando tão somente o abandono do laticínio. Através 

dos documentos colacionados nos autos, não há elementos suficientes 

que demonstram a concessão da cautelar de arresto. Assim, postergo a 

análise da tutela antecipada anelada na inicial após a formação do 

contraditório. DETERMINO a citação do requerido para no prazo legal, 

querendo, contestar a ação. Defiro o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se 

expedindo o necessário."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208275 Nr: 8480-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Araújo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Maria Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

 AUTOS N.º 8480-50.2015.811.0004 cód. 208275

ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: Luzinete Araújo Alves

PARTE RÉQUERIDA: Eliene Maria Chaves

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

Eliene Maria Chaves, portadora de deficiência física e mental aguda, o que 

a impede de gerir a si própria e sua vida civil, sendo incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, do Código Civil, 

e, de acordo com o artigo 1.767 e seguintes do mesmo diploma legal, 

sendo-lhe nomeado curadora a Sra. Luzinete Araújo Alves. A curatela e 

por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o interditando em 

todos os atos de sua vida civil. O presente edital será publicado por três 

(03) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo de dez (10) dias. 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso. 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, 

GBC, digitei.

Barra do Garças - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edinalva Lourenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212160 Nr: 10775-60.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Teixeira Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 129.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208940 Nr: 8874-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves de Sousa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR, Cpf: 

05037431190, Rg: 2632742-2, Filiação: Eliane Maria da Silva e Edson 

Alves de Sousa, data de nascimento: 27/05/1994, brasileiro(a), natural de 

Santa Helena de Goiás-GO, convivente, serviços gerais, Telefone 

9608-6987. atualmente em local incerto e não sabido
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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: Artigo 155, § 1° do Código Penal Brasileiro

Despacho: DecisãoAutos nº 2089401.Defiro o pedido contido na fl-73.2. 

Cite-se o réu por edital.Barra do Garças, 06.12.2017Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de janeiro de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224481 Nr: 5609-13.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Núbia da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263940 Nr: 15472-56.2017.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269163 Nr: 426-90.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 26226 Nr: 9148-65.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Manwari Waianoho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B

 Decisão

Autos de cód. 26226

1. Considerando que não se completou a intimação pessoal do Procurador 

da Funai (art. 17, Lei 10.910/04), defiro o pedido de fl. 519-520, pelo que 

redesigno a sessão do Tribunal do Júri para o dia 09.08.2018, às 8:30 

horas.

 2. No mais cumpra-se a decisão de fl. 517-518.

Barra do Garças, 19.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209212 Nr: 9031-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:20511

 Decisão

Autos de cód. 264842

1. Vistas à Defesa técnica constituída sobre pretensão de revogação de 

mandato ad juditia de fl. 29.

 2. Vistas à Defensoria Pública.

 3. Já remetido cálculo ao reeducando (fl. 28), em data anterior à 

pretensão de próprio punho de fl. 29.

 Barra do Garças, 19.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209212 Nr: 9031-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:20511

 Decisão

Autos de cód. 209212

1. A Defesa postula (fl. 494) o parcelamento das custas processuais, 

aduzindo estar o acusado presto atualmente e sem fonte de renda.

 2. Acolho a pretensão defensiva e defiro o parcelamento do valor total 

das custas processuais, calculadas em fl. 485, em 06 (seis) parcelas 

iguais de R$ 124,24 (cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro 

centavos).
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 3. O pagamento deverá ser feito e materializado no executivo de pena de 

cód. 226091/Barra do Garças, para o qual deverá, também, ser remetida 

cópia desta decisão.

 4. Após a remessa de cópia desta decisão ao executivo de pena de cód. 

226091, arquive-se esta ação penal.

 Barra do Garças, 19.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245114 Nr: 2870-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Vistos, etc.

Designo audiência de continuação para o dia 01/03/2018 às 15:00 horas 

(horário de Mato Grosso), para oitiva das testemunhas policial militar 

Tassio da Silva Costa, Janaina Ferreira Santos, Marcos Alessandro 

Bernardino dos Santos e interrogatório do denunciado.

Proceda-se com a condução coercitiva das testemunhas Janaina Ferreira 

Santos e Marcos Alessandro Bernardino dos Santos.

Oficie-se para devolução da carta precatória independente do 

cumprimento.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de 

direito, nomeada ad hoc, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 9009-16.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Gomes, Thiago David Rodrigues 

de Matos, Valdivino Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Vistos, etc.

1. 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).

2. Designo o dia 07/03/2018, às 13:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. 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.

4. 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).

5. 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).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 15:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-83.2018.8.11.0004

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 S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 04/05/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHAUS MAGALHAES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 42 de 746



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 27/04/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

SANTANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018 Hora: 16:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ANGELA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Em relação ao ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Designe-se 

enseada conciliatória e proceda com a citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 
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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. 7. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 9. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 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 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o necessário. 12. 

Intime-se. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA VICENTE PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. Em relação ao ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
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demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Designe-se 

enseada conciliatória e proceda com a citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 8. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 10. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Intime-se. 14. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA LEANDRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 
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mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada nos autos de comprovante 

de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto 

bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do manejo da 

ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ELIAS SIQUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Outrossim, considerando a inteligência extraída do 

art. 99, § 2°, do CPC, determino que, no interstício temporal acima grafado, 

a parte autora promova a juntada nos autos em epígrafe de comprovante 

de renda ou documento equivalente, com o intuito de robustecer a 

arguição de hipossuficiência. 3. Alfim, especifique o autor qual a 

pretensão que objetiva com a presente demanda, haja vista que no item 

dos pedidos, consta apenas e tão somente requerimento de tutela 

provisória e a inversão do ônus da prova. 4. Intime-se. 5. Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

6. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 7. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MIRANDA DE ABREU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada nos autos em epígrafe de 

comprovante de renda ou documento equivalente, com o intuito de 

robustecer a arguição de hipossuficiência, na forma preconizada pelo art. 

99, §2°, do CPC. 2. Outrossim, especifique a autora qual a pretensão que 

objetiva com a presente demanda, haja vista que no item dos pedidos, 

consta apenas e tão somente requerimento de tutela provisória e a 

inversão do ônus da prova. 3. Intime-se. 4. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FERNANDO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Outrossim, considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, 

bem como atento ao enunciado 116 do FONAJE, determino que, no 

interstício temporal acima grafado, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 3. Intime-se. 4. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DUTRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para 

juntar instrumento procuratório outorgando poderes ao douto causídico 

subscritor da petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando a 

inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, bem como atento ao 

enunciado 116 do FONAJE determino que, no interstício temporal acima 

grafado, a parte autora promova a juntada nos autos em epígrafe de 

comprovante de renda ou documento equivalente, com o intuito de 

robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de manifestação, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ALVES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT0019364A (ADVOGADO)

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES OAB - MT19967/O 

(ADVOGADO)

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA OAB - MT0020410A (ADVOGADO)

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para 

juntar instrumento procuratório outorgando poderes ao douto causídico 

subscritor da petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando a 

inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, bem como atento ao 

enunciado 116 do FONAJE determino que, no interstício temporal acima 

grafado, a parte autora promova a juntada nos autos em epígrafe de 

comprovante de renda ou documento equivalente, com o intuito de 

robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. Compete ainda 

a parte autora promover a juntada nos autos de comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Ul t rapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON GONCALVES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco do brasil (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante dos elementos trazidas à baila, compreendo ser necessária a 

colheita de maiores informações para o embasamento da decisão acerca 

do pedido liminar feito pela parte autora, logo, POSTERGO a análise do 

pedido de liminar para momento posterior a manifestação da parte 

requerida. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

requerida aportar as mencionadas informações. 2. Cite-se e intime-se. 3. 

Aguarde-se realização da enseada conciliatória. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (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 23/04/2018 

Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado Id nº 11790010 

interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada nos autos de comprovante 

de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto 

bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data do manejo da 

ação, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230753 Nr: 9588-80.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Oliveira Piauí

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade 

devido à prescrição, proferida pela colenda Turma Recursal Única, 

DETERMINO o arquivamento dos autos.

2. Ciência ao Ministério Público.

3. Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 1° de fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 
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dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 
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requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 
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art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Pois bem, a Lei 8.245/91, 

precisamente em seu art. 65, determina que finalizado o prazo para a 

desocupação do imóvel, cujo termo inicial é da data da notificação, será 

realizado o despejo. Assim sendo, após acurada leitura dos autos, 

constato que foram realizadas tentativas para a desocupação do imóvel 

de forma pacífica, tendo a requerida se negado em proceder com tal 

diligência. Destarte, in casu, não estando prevista qualquer garantia em 

razão da locação, o deferimento da tutela é medida que se impõe, 

conforme preconiza o art. 59, §1°, IX, da Lei 8.245/1991. 3- Com efeito, no 

caso dos autos, compreendo que é prescindível a exigência de caução 

para a concessão da tutela em razão do inadimplemento contratual, vez 

que há elementos indicando a insuficiência de recursos por parte da 

requerente. 4- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

vindicada no que toca ao pedido para que a requerida desocupe o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5- Sendo noticiado nos autos o 

descumprimento da presente medida, desde já, independente de nova 

conclusão dos autos, expeça-se o devido mandado de desocupação, 

devendo a parte autora se responsabilizar por pessoal e meios de 

transporte dos bens da parte requerida a local por ela indicado. 6- 

Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 7- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 8-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 9-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 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(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 11-Expeça-se o necessário. 12-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000213-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

E M BORGES COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 

EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no caso em 

análise a probabilidade do direito é flagrante, notadamente pelo laudo de 

constatação e pelas fotos carreadas aos autos. No que tange o requisito 

do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que o requerente pagou por um serviço que não está sendo devidamente 

cumprido, haja vista que o prazo de conclusão era de apenas 30 (trinta) 

dias e já se passaram aproximadamente mais de 06 (seis) meses, 

comprovando a frustação da parte requerente. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 
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ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que os requeridos reiniciem a construção da piscina na 

residência do requerente e a entregue sem avarias e com plenas 

condições de uso, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de a 

multa ser majorada em caso de necessidade. 8- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Expeça-se o necessário. 

13-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PASCOAL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 
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batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 
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de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 
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repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta 

justiça especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra 

seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos 

Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a necessidade de 

provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o 

caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o 

cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a batuta do 

Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em torno da 

viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, em análise 

de cognição sumária compreendo que o pedido da parte autora não 

merece prosperar, porquanto o contrato celebrado entre as partes foi 

elaborado sobre a égide da Lei 11.795/2008, que prevê, precisamente no 

art. 30 que o consorciado tem direito a devolução do valor pago após o 

fundo comum do grupo, in verbis: Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 

estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o. 3. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CONTRATO CELEBRADO 

APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUANDO DO SORTEIO DA COTA 

DESISTENTE. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL 

CONTRATADO. Trata-se de ação na qual busca o autor a restituição 

imediata de valores pagos em razão de contrato de consórcio de bem 

móvel, tendo em vista sua desistência do grupo consortil. No que diz 

quanto à época da devolução, em decorrência da desistência do 

consorciado, tem-se que, com relação aos contratos firmados a partir da 

vigência da Lei nº. 11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram 

entendimento que a devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da 

cota desistente em Assembléia, exatamente como sustentou a demandada 

em contestação, e não de forma imediata, como pretende o ora recorrente. 

3. Com relação à taxa de administração, a jurisprudência atual do STJ tem 

admitido a pactuação em percentual superior a 10%, devendo ser 

deduzida, por isso, no percentual contratado de 15% que não se revela 

abusivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004317749, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 28/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004317749 RS 
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, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

28/01/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/01/2014) 4. No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto 

e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 
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possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, verifica-se pela narrativa fática que o 

requerente aduz não haver pactuado contrato com o banco requerido que 

ensejasse o gravame no veículo, de tal sorte que mesmo intimado para 

apresentar informações o requerido se negou a prestá-las, incúria esta 

que corrobora com as afirmações autoral. No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que como o veículo está com restrição o requerente não pode retirá-lo 

junto ao Detran, sendo que diariamente está sendo cobrada diária 

referente a estadia do veículo, o que poderá causar gravames de ordem 

pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao exposto e com 

arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido para 

que a parte requerida RETIRE, no prazo de 15 (quinze) dias, o gravame da 

alienação fiduciária do veículo objeto da presente demanda, sob pena de 

incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 4- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 

1.060/1950. 5- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10-Expeça-se o 

necessário. 11-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, compreendo que não 

restou demonstrado o perigo na demora, notadamente quanto o contrato 

objeto da presente demanda foi entabulado ainda no início do ano de 2016, 

sendo que o prazo para cumprimento da pretensa obrigação era de 30 

(trinta) dias, ou seja, o requerente deixou transcorrer aproximadamente 02 

(dois) anos para tão somente agora manejar a presente demanda, 

oportunidade esta que não faz jus a concessão liminar. Com efeito, é 

cediço na melhor doutrina que para o deferimento da tutela provisória de 

urgência não basta apenas e tão somente a demonstração da 

probabilidade do direito, mas esta é condicionada a cumulatividade com o 

periculum in mora, que frise-se, in casu não restou devidamente 

demonstrado, motivo pelo qual a não concessão da indigitada tutela é 

medida que se impõe. 3. Frente ao exposto, com fundamento no art. 300, 

do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória de 

urgência. 4- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRAJA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 
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preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça. 10- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FURTADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Verifica-se que a ação em apreço tem o mesmo objeto da discuta nos 

autos 1000687-72.2017.8.11.0004, donde se infere que na realidade se 

está diante de uma litispendência. Destarte, as partes que figuram no feito 

em apreço são as mesmas daquele processo ao passo que os pedidos 

visam ao mesmo fim. Nessa linha de raciocínio, de bom alvitre trazer à 

baila o disposto no art. 337, §3° do CPC, in verbis: “Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso”. 3. Nessa esteira, já se 

manifestou a Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, verbis: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE 

DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, 

deve se reconhecer a existência da litispendência, extinguindo-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código 

de Processo Civil. Embora a parte recorrente tenha alegado tratar-se de 

ações distintas, a parte recorrida comprovou que havia ação em curso 

proposta anteriormente, onde figuram as mesmas partes, com a mesma 

causa de pedir e mesmo pedido. Sentença mantida. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 556546420158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) 4. Assim, é por 

demais trivial e dispensa maiores digressões a respeito do tema, o fato de 

que para a caracterização do instituto da litispendência se torna 

imprescindível a presença dos requisitos acima delineados, sendo que o 

caso em voga se enquadra perfeitamente no conceito de litispendência. 5. 

Frente ao exposto, com arrimo no art. 485, V, do Código de Ritos, julgo 

EXTINTO, sem resolução de mérito, o processo em apreço, 

DETERMINANDO o seu imediato arquivamento, após o trânsito em julgado 

desta sentença. 6. P.R.I. 7. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 
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no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL COMPLEMENTAR N. 004/2018/GAB

O Excelentíssimo Senhor Dr. JOSÉ EDUARDO MARIANO, MMª. Juiz de 

Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Cáceres-MT, 

no uso de suas atribuições legais torna público o GABARITO PRELIMINAR 

da Prova Objetiva do Processo Seletivo para Juiz Leigo, regido pelo Edital 

n. 001/2017/GAB, da data de 18/02/2018:

a) gabarito preliminar da prova objetiva:

1 D - 11 D

2 D - 12 D

3 D - 13 B

4 D - 14 D

5 D - 15 B

6 B - 16 D

7 D - 17 C

8 A - 18 A

9 C - 19 D

10 D -20 C

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

JOSÉ EDUARDO MARIANO.Juiz de Direito Diretor do Fórum em 

Substituição legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000175-20.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: LUZINETE ALVES DE MORAES 

EXECUTADO: FABIO MACIEL PESSOA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos proposta por Luany de Moraes Maciel, 

representada por sua genitora Luzinete Alves de Moraes em desfavor de 

Fabio Maciel Pessoa, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora informa que o Executado realizou 

o adimplemento do débito alimentar (ID 10251201). Deste modo a extinção 

do presente feito por cumprimento da obrigação alimentar é medida que se 

impõe. Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil, por consequência REVOGO a prisão civil 

decretada nestes autos. Proceda-se ao recolhimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do Executado. Ciência ao Ministério Público. 

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. Após as 

anotações de praxe, arquive-se. Cáceres, 09 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007901-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. A. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007901-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE DE 

ARRUDA HUGHES REQUERIDO: DAYANE JACQUELINE DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Divórcio c/ Partilha de Bens, Guarda, 

Regulamentação de Visitas e Alimentos proposta por Luciano Henrique de 

Arruda em desfavor de Dayane Jaqueline da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os 

autos,verifico que o feito foi distribuído durante o plantão judicial, razão 

pela qual, a fim de permitir a análise dos pedidos pelo juiz plantonista, os 

autos foram materializados. Entretanto, após o término do recesso 

forense, os autos foram novamente distribuídos, recebendo a numeração 

1000087.11-2018, tramitando desde então, inclusive com a realização de 

audiência. Portanto, constato a ocorrência de litispendência do presente 

feito com os autos de código n.º 1000087-11.2018.8.11.0006, razão pela 

qual a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, e por 

reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, após as anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Cáceres, 15 de fevereiro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VALERIANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTERDIÇÃO 

PRAZO 20 (VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 

1005184-26.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: RUAN VALERIANO DA SILVA 

RÉU: MARIA DE FATIMA VALERIANO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A 

QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de MARIA DE FATIMA VALERIANO, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador RUAN VALERIANO DA SILVA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

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

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o transito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, 

digitei. Cáceres, 18 de janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16869 Nr: 25-52.1999.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, JOCELIA BRITO DE 

SOUZA, RENATO LEMOS BARBOSA, JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR, 

JOCÉZIO BRITO DE SOUZA, LOURDES MARIA BRITO BARBOSA, ENA 

BRITO SETENTA, VICTORIA BRITO JURQUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321-B, 

BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391/MT, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062, EDILAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, 

JUANA SOBREIRA SETENTA - OAB:36503, RONICLEI ELIAS DE 

RESENDE - OAB:20047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR os herdeiros, 

na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca do pedido de 

alienação de fls. 1839/1840, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004401-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ROSE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004401-34.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ELISETE ROSE DE CAMPOS RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu advogado para justificar sua ausência 

perante a audiência de conciliação no CEJUSC, declinando 

especificamente as razões para o não comparecimento, acompanhadas 

da devida comprovação do alegado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo por ausência de pressuposto regular de 

validade e perda superveniente do interesse de agir. 2 – Transcorrido o 

prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte 

justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente e detalhadamente a pertinência para cada meio probatório 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000705-87.2017.8.11.0006

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:

ROBERTO SATURNINO BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

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. 10693577, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 3 – Em seguida, não havendo requerimentos, ARQUIVE-SE 

o processo com as baixas necessárias. 4 - Do contrário, REMETA-SE o 

processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003854-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Processo veio à conclusão indevidamente. 

CUMPRA-SE integralmente a sentença de id. 10356314, certificando-se o 

trânsito em julgado e arquivando-se o feito na sequência. Às providências. 

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005096-85.2017.8.11.0006

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:

SANDRA ORTEGA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu 

"in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua contestação, 

isto posto, intimo a parte autora por meio de seu advogado legalmente 

constituído para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se requerendo o 

que entender de direito. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

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:

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte 

Executada devidamente citada id: 10940756, não pagou o débito em 

execução. Nos termos do art. 203 § 4.º impulsiono os autos a fim de 

INTIMAR a Parte Exequente, através de seu(s) advogado(s) legalmente 

constituído(s), para que, manifeste - se nomeando bens passiveis de 

penhora ou, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIX CONCEICAO ALVARES (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 
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05/04/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC intimo a parte 

Requerida por meio de seu advogado legalmente constituído para 

manifestar-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias para informar se 

houve a devolução do bem . Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

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, 20 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: 1000657-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINA PAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ROBISON DELGADO AMORIM (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, 20 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196625 Nr: 1461-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, o perito apresentou 

proposta de honorários a fl.149. Isso posto, INTIMO a parte Requerida, a 

fim de que se manifeste acerca dos honorários periciais bem como, efetue 

o adimplemento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179394 Nr: 1868-90.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM 

LTDA., RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, VANESSA PAULA COSTA - OAB:10952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da petição protocolada pelo 

perito nomeado (fls. 2765 a 2771), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194034 Nr: 10784-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, WELLINTON NUNES DOS 

SANTOS, OÉSIO NUNES DOS SANTOS, MÁRCIA MARIA MOTA, REGIANE 

CARLA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 – Lado outro, diante do fato de que 
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houve o agendamento para a realização de hasta pública no dia 

21/02/2018, aliado ao fato de que foram aduzidas pela parte executada 

questões de ordem impeditiva, tais como a existência de recuperação 

judicial em nome da empresa, DETERMINA-SE a suspensão do ato 

expropriatório que seria realizado na aludida data.3 – Ante de proferir 

decisão acerca de tais questões levantadas, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. 4 – Após, CONCLUSOS.5 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz 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: WIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA REGINA COLTRO 

DEMARTINI - OAB:OAB/SP 109626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o cumprimento da r. decisão de fl 92, INTIMO a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que se manifeste, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, conforme r. despacho de fl.97.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135360 Nr: 4426-74.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA CELESTINA 

DOS SANTOS - OAB:12.167/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes (requerente/requerido), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para ciência do dispositivo da sentença de fls. 74/75, cujo 

teor passo a transcrever: "III – Dispositivo Posto isso, com fundamento no 

artigo 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-Lei n.º 911/69, com a nova 

redação conferida pela Lei n.º 10.931, de 02 de agosto de 2004, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial de BUSCA E APREENSÃO, 

movida por BANCO PANAMERICANO S/A, em face de ADRIANA 

APARECIDA GONÇALVES MIRANDA, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, declaro 

rescindido o contrato e consolido a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem dado em garantia – veículo marca Honda, modelo CG 

Titan EX MIX, ano/modelo 2010, cor cinza placa NJQ0264, chassi nº 

9C2KC1640AR003012, nas mãos do requerente cuja apreensão torno 

definitiva. Condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, da verba honorária devida ao patrono do Autor 

que, na forma do art. 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil, fixo em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo ficará suspenso, nos termos 

do art. 12 da Lei nº 1060/50, eis que defiro a assistência judiciária gratuita. 

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo (CPC, art. 

475, J, § 5º), observadas as formalidades legais. Anoto que o advogado 

do Banco a ser intimado é o Dr. Nelson Paschoalotto, OAB/MT 8530-A (fls. 

73). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 3698-38.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683

 Código n. 77055

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 660/661, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligências promovida, INTIME-SE os 

executados por meio de seu advogados ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Este Juízo DEFERE o pedido de fls. 660/661 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará dos valores constantes nas fls. 658/659, 

na forma requerida.

4 – Cumpridas 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.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 2937-65.2012.811.0006

 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: ADÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PINE S/A, BANCO RURAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698, VIVIEN LYS PORTO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:195142/SP

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145388 Nr: 3431-27.2012.811.0006

 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: ADRIANA APARECIDA GONÇALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP
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 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes (requerente/requerido), por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para ciência do dispositivo da sentença de fls.97/99, cujo teor 

passo a transcrever: "III - Dispositivo Posto isso, rejeito a preliminar e, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial nos termos do artigo 

487, I do CPC, e, de consequência, determino a exclusão do financiamento 

das Tarifas de: Pagamento de outros serviços no valor de R$ 395,00 

(trezentos e noventa e cinco reais); Taxa de Gravame no valor de R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais) e taxa de Registro no valor de R$ 100,00 

(cem reais), restituindo os valores que acaso tenham sido pagos de forma 

simples com juros de 1% ao mês correção monetária pelos índices do 

INPC. Em face da sucumbência recíproca, Condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pro-rata, 

arbitrando o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), 

em conformidade com o artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso em relação à autora por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153193 Nr: 450-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR DUARTE FARIA, PAULO CAETANO 

DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 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, 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, 18 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 25275 Nr: 1432-54.2003.811.0006

 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: CRISTIANE BASTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:296-B/RO, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062, MARCOS RELVAS - OAB:5191-B/MT

 Código: 25275

DESPACHO

1 – Processo em ordem. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141397 Nr: 11093-76.2011.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBIAPE-COMERCIAL DE BICICLETAS E 

ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA-ME, DIÓGENES MICHENER VILELA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seui advogado legalmente constituído para 

ciência da decisão judicial de fls.154/155, cujo teor passo a transcrever: 

"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.Às 

providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142565 Nr: 365-39.2012.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163041 Nr: 333-63.2014.811.0006

 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: ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA, JACINTA DE ALMEIDA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Nos termos do art. 203, § 4.º do CPC, impulsiono os autos ,a fim de intimar 

o advogado da Parte Requerente, legalmente constituídos, para 

comparecer a audiência de Instrução e julgamento designada para o dia 20 
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de março de 2018 ás 17:00hs a ser realizada na sala de audiência da 

segunda Vara Cível desta Comarca;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173011 Nr: 8498-02.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE SANTANA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMANO VOLTOLINI - 

OAB:338.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, no equivalente a 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175677 Nr: 10428-55.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA - 

OAB:20.325-0

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c/c artigo 1.010, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil INTIMO a parte requerente, ora apelada, por meio 

de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente (fls.122/134).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175884 Nr: 10549-83.2014.811.0006

 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: ROBERTO CARLOS ARGENTINO, AGLAIR PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUED - 

OAB:148.474/SP

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de ROBERTO CARLOS ARGENTINO e 

AGLAIR PEREIRA DA SILVA sobre o Lote 45 da Quadra 15, situado no 

Loteamento denominado Jardim Cidade Nova, com área de 403,80m2, 

registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 86.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

(fls. 124/125) ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de 

Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Assim sendo, diante da purgação da mora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, serão fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos em favor do 

Banco autor.Após o trânsito em julgado e com o cumprimento da diligência 

acima, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 809-14.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI LEITE, MARCO FLÁVIO DA CUNHA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Código n. 74103

SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por PAULO CESAR 

FERREIRA DA CUNHA em face de NELI LEITE no qual postula o exequente 

o recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento às fls. 281.

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE às fls. 282 e não 

manifestou conforme a certidão de fls. 284.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98119 Nr: 3203-23.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZ CARLOS CALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT
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 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150438 Nr: 9194-09.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OSMIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9070/OAB -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do pleito de fls. 79, 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.2 – Sem prejuízo 

das diligências descritas no item 1, 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 ofício para inclusão do nome da parte 

executadas nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.6 – 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.7 – 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150885 Nr: 9687-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FERRO AÇO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGELICA GRÉGIOS - 

OAB:212.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152959 Nr: 187-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA APARECIDA COLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 III – DispositivoPosto isso, este Juízo DECLARA prescrita a pretensão 

externada na exordial, pelo que, com espeque no art. 487, inciso II, do 

CPC, JULGA EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

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

termos do § 2º do art. 85 do CPC.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153977 Nr: 1343-79.2013.811.0006

 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: DIRCE DA SILVA CASTRILLON, CARMEM MARIA 

CASTRILLON COSTA, JOÃO BATISTA DA COSTA, LUIZ CARLOS 

CASTRILLON, JOSÉ CARLOS PARREIRA DUARTE, ROSANGELA 

CASTRILLON, ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE, LUCILA SANTANA DA 

SILVA CASTRILLON, ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARMEM GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:OAB/MT 11.197, LUCIANA ROBERTO BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de, CARMEM MARIA CASTRILLON COSTA, 

JOÃO BATISTA DA COSTA, ANA RÚBIA CASTRILLON DUARTE, JOSÉ 

CARLOS PARREIRA DUARTE, LUIZ CARLOS CASTRILLON, LUCILA 

SANTANA DA SILVA CASTRILLON, ANGELA MARIA CASTRILLON e 

ROSANGELA CASTRILLON, todos herdeiros necessários da Sra. DIRCE 

DA SILVA CASTRILLON, conforme homologado por este juízo à fl. 65, 

devido à sucessão processual estabelecida , sobre o lote urbano 

localizado na Rua Marechal Deodoro, Numero: 91, Centro, com área total 

de 270 m2 (duzentos e setenta metros quadrados).Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de Matrícula e Registro 

do Imóvel (Rua Marechal Deodoro, Número: 91, Bairro: Centro, município de 

Cáceres/MT).Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 1200-56.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor, com supedâneo no artigo 596 e seguintes do Código Civil para o fim 

de condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 65.348,27 

(sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete 
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centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do 

inadimplemento, bem como de juros moratórios em 1% ao mês, contados 

da data da citação nestes autos. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, 

nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. JULGA-SE extinto 

o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166407 Nr: 3380-45.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, ERIC GAMES DE OLIVEIRA - OAB:173.267-A/SP, JOSÉ 

LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, serão fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, condenação essa 

suspensa, uma vez que deferida a gratuidade da justiça à parte ré, na 

forma do art. 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169831 Nr: 6105-07.2014.811.0006

 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: WILSON DO NASCIMENTO, MARIA DOS ANJOS 

SANTIAGO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO RUBBO, EDITE GUTERRES RUBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de WILSON DO NASCIMENTO e MARIA DOS 

ANJOS SANTIAGO NASCIMENTO sobre o Lote Urbano n. 14 da Quadra J, 

situado no Loteamento denominado Vista Alegre, com área de 366m2, 

registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 16.198.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

(fls. 101 e 107/108) ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de 

Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173284 Nr: 8696-39.2014.811.0006

 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: FRANCISCO ALVES FERREIRA VALE, FRANCISCA 

MARIA VIEIRA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para declarar o domínio de FRANCISCO ALVES FERREIRA VALE 

sobre o Lote 08 da Quadra 22, situado no Loteamento denominado Jardim 

Cidade Nova, com área de 450,45m2, registrado no cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 86.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes 

não são incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. 

EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, 

REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da 

planta do imóvel (fls. 101/102) ao Cartório de Registro de Imóveis para 

abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179617 Nr: 2009-12.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE SALLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO CASTRO DE FARIA E S/ MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos às fls. 101/102 para o fim de sanar a contradição 

apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III do 

Código de Processo Civil. Por consequência, passa a sentença a conter o 

seguinte dispositivo:“Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para declarar o domínio de ROBERTO DE SALLES 

ARAÚJO sobre um imóvel localizado, na Avenida São Luiz, nesta Cidade 

de Cáceres/MT, com área total de 535,50 m², registrado no Cartório do 1º 

Ofício desta urbe, sob matrícula nº 47.038. Condena-se o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.Servirá a presente sentença de título para abertura de 

matrícula/registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença e da certidão do 

trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao Cartório de Registro 

de Imóveis para abertura de matrícula e registro do imóvel (lote urbano nº 

04, quadra 13, bairro Jardim Panorama, Cáceres/MT).Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo (CPC, art. 

475, J, §5º).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193143 Nr: 10236-88.2015.811.0006
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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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGOSTINHO DOS SANTOS, ADEMIR 

DONIZETE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 193143

 DECISÃO

1 – Diante do pleito de fls. 98, INDEFERE-SE por ora a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos veículos com restrição às fls. 96/97.

 2 – INTIME-SE a parte autora para precisar a localização dos veículos, 

para fins de efetivação da penhora e remoção, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

3 – Com a manifestação da parte autora trazendo aos autos o endereço 

para cumprimento do mandado, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de 

penhora e avaliação dos veículos com restrição às fls. 96/97.

4 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

os executados por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 5 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte autora 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003410-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA CONCEICAO DA SILVA SENABIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003410-92.2016.8.11.0006 AUTOR: 

NIVEA CONCEICAO DA SILVA SENABIO RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 

INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para justificar sua 

ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, declinando 

especificamente as razões para o não comparecimento, acompanhadas 

da devida comprovação do alegado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo por ausência de pressuposto regular de 

validade e perda superveniente do interesse de agir. 2 – Transcorrido o 

prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte 

justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente e detalhadamente a pertinência para cada meio probatório 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000911-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000911-04.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para 

justificar sua ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, 

declinando especificamente as razões para o não comparecimento, 

acompanhadas da devida comprovação do alegado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para 

extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando expressamente e detalhadamente a pertinência para 

cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 5 

– CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000908-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000908-49.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para 

justificar sua ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, 

declinando especificamente as razões para o não comparecimento, 

acompanhadas da devida comprovação do alegado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para 

extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando expressamente e detalhadamente a pertinência para 

cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 5 

– CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000909-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES Numero do Processo: 1000909-34.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SIDNEI FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente e 

detalhadamente a pertinência para cada meio probatório requerido no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso do 

prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006771-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em audiência realizada perante o Centro 

Judiciário de Conciliação e Mediação - CEJUSC desta Comarca, houve a 

composição acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação, bem como a extinção do processo (id. 11816774). 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, 20 de fevereiro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005031-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PARREIRA DUARTE (RÉU)

SUELLEN CASTRILLON DUARTE (RÉU)

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 (id. 

11815726). 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, 20 de fevereiro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000867-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000867-82.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AMILTON CARVALHO DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por AMILTON 

CARVALHO DOS REIS em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados no processo. Sustenta a parte autora que teve 

seu nome incluído nos órgãos de proteção de crédito indevidamente, uma 

vez que não possui nenhuma relação contratual com a empresa requerida. 

Diante disso, requer sejam julgados procedentes os pedidos para declarar 

a inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais no importe de R$ 11.526,07 (onze mil, quinhentos e vinte e 

seis reais e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos. 

Despacho inicial concedendo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e designando audiência de conciliação (id. 4845676). Audiência de 

conciliação realizada, ocasião em que restou infrutífera a composição 

amigável (id. 6700089). Devidamente citada, a empresa requerida deixou 

transcorrer o prazo legal sem apresentar resposta, consoante certificado 

no id. 7341890. A parte requerida apresentou manifestação escrita (id. 

7993258), alegando, em síntese, a inexistência de dano moral a ser 

reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo 

que se trata de fraude. Não houve apresentação de réplica. Veio o 

processo concluso. II – Fundamentação A demanda em análise se trata 

apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória 

se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios 

existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do 

rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 

355, inciso I do CPC1. 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. Destarte, não havendo 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 
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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 dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão não 

merece guarida. Com efeito, houve inversão da prova em decisão inicial, 

de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do 

requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

Não obstante o fato de a requerida não ter apresentado contestação, fato 

é que em manifestação escrita trouxe ao processo prova inequívoca da 

contratação formulada pelo autor, consubstanciada na juntada de 

espelhos do sistema da empresa, cópia do contrato contendo a assinatura 

do autor e fotografia do mesmo durante o atendimento por uma das lojas 

da requerida. No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo 

de relação com a instituição requerida. Todavia, em análise da 

documentação apresentada pela empresa requerida, extrai-se que a 

dívida é existente e, por consequência, o débito se mostra regular. Diante 

disso, tratando-se de ato regular decorrente da dívida até então existente, 

não subsiste qualquer ato ilícito a gerar direito a indenização, motivo pelo 

qual a improcedência da demanda é medida de rigor. III – Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE 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 da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE MASCARENHO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002723-18.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ELISANE MASCARENHO DA ROSA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ELISANE 

MASCARENHO DA ROSA em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora que teve seu nome 

incluído nos órgãos de proteção de crédito indevidamente, uma vez que 

não possui nenhuma relação contratual com a empresa requerida. Diante 

disso, requer sejam julgados procedentes os pedidos para declarar a 

inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais no importe de R$ 9.944,65 (nove mil, novecentos e quarenta 

e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Com a inicial vieram os 

documentos. Despacho inicial concedendo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e designando audiência de conciliação (id. 4772224). 

Audiência de conciliação realizada, ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável (id. 6675477). Devidamente citada, a empresa 

requerida apresentou contestação (id. 6654307), alegando, em síntese, 

que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar suas 

alegações, além da inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez 

que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo que se trata apenas 

mero aborrecimento. Requereu, ao final, que os pedidos iniciais sejam 

julgados improcedentes. Réplica apresentada (id. 9237731). Veio o 

processo concluso. II – Fundamentação A demanda em análise se trata 

apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória 

se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios 

existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do 

rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 

355, inciso I do CPC1. 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. Destarte, não havendo 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 dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão inicial. 

Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que a 

ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico 

formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A respeito da 

alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a inclusão do 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser decorrência 

natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu agiu com 

inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento culpa nas 

suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Malgrado a alegação de 

insubsistência do dano moral ante inscrições preexistentes, tal como 

sustentado pela ré, tem-se que tal argumento não prospera, pois o valor 

que se pretende reconhecer indevido e o qual motivou a negativação, é o 

primeiro da lista de restrições, a indicar não haver anteriores. Com efeito, 

a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e 

em que pese o fato de a existência de restrições posteriores não 

justificarem a exclusão do dano moral como sobredito, revela-se 

necessário aquilatar situações distintas na fixação do montante a ser 

fixado. No caso sob exame, a parte autora possui um vasto histórico de 

registro de negativações, as quais ela sequer afirma indevidas, razão pela 

qual o padrão indenizatório deve estar adequado com tal situação. 

Destarte, reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 70 de 746



morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, devendo tal 

valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o 

artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da anotação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão no caso 

em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001669-17.2016.8.11.0006

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:

MARIA DE FATIMA AGUILAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001669-17.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA DE FATIMA AGUILAR SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que 

o requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 2449810). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 4309975). Mesmo devidamente citado, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar 

resposta. O processo veio concluso. II – Fundamentação Com efeito, a 

requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, 

embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada da 

busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004960-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CÁCERES 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004960-88.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: NEZIO TOLEDO REQUERIDO: 2º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE CÁCERES SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação para retificação de registro de óbito proposta por NÉZIO TOLEDO, 

devidamente qualificado no processo, pugnando pela alteração de dados 

não essenciais junto ao registro de óbito de sua genitora junto ao Cartório 

de Registro Civil. Afirma que no registro de óbito de sua genitora SELMA 

TOLEDO DA ROSA, falecida em 29/03/2015, em Cáceres-MT, constou que 

a de cujus deixara companheiro na pessoa do Senhor Alonso Cícero da 

Silva, o qual fora o declarante do óbito, o que não condiz com a verdade, 

segundo afirma. Pede a retificação do assento de óbito para o fim de 

constar que ela não deixou companheiro e outras informações Com a 

inicial vieram documentos. Em despacho inicial foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e determinada a intimação do 

Ministério Público. Parecer do Ministério Público juntado no id. 10290064, 

manifestando-se favoravelmente ao pedido inicial. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de 

Registro Público) sobre a possibilidade da lavratura, restauração ou 

retificação de assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados e, não havendo mais provas, o juiz 

decidirá sobre o pedido. Com efeito, entre as finalidades dos registros 

públicos, estão a preservação da eficácia, da autenticidade e a segurança 

dos atos jurídicos. Dessa forma, qualquer autorização judicial para retificar 

dados constantes de assentamento civil deve guardar conformidade com 

o princípio da verdade real, conferindo publicidade a situações efetivas e 

reais. Outrossim, se, de um lado, a regra contida no art. 109 da Lei n. 

6.015/1973 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, ressalva 

que essa retificação somente será permitida na hipótese de haver erro em 

sua lavratura. Desse modo, é mister a indispensável comprovação por 

prova idônea e segura da ocorrência de erro aparente de escrita ou de 

motivo superveniente legítimo apto a embasar o pedido de retificação, o 

que não ocorreu no caso. Partindo dessas premissas, nota-se que em 

realidade pretende a requerente a alteração de dado afirmado pelo 

declarante, cuja a procedência depende necessariamente de instrução 

probatória, assegurados o contraditório e ampla defesa e, portanto, não 

abrangida pela Lei de Registros Públicos. Ademais, denota-se que a 

pretensão veicula pedido cujo interesse se circunscreve em alterar 

questões relativas à sucessão causa mortis, pleito este eminentemente 

regulado pelo direito de família, cuja competência para apreciar a matéria 

não é deste Juízo. Portanto, inexiste qualquer erro a ser retificado tendo 

em vista que a certidão de óbito espelha a realidade declarada e 

vivenciada à época de sua confecção. Dessarte, não se revela possível 

que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil, que, 

como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos 

interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não 

quanto a circunstâncias reguladas pelo Código Civil ligadas ao direito de 

família. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE CASAMENTO - PROFISSÃO - 

ALTERAÇÃO - ERRO NÃO DEMONSTRADO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os 

registros públicos visam dar "autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
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jurídicos" (Lei nº 6.015/73, art. 1º), Por essa razão, a regra é a 

imutabilidade do registro. 2. Cabe ao interessado comprovar que existem 

vícios no registro que demandam sua retificação. 3. Como a imutabilidade 

do registro é a regra, a prova do erro a justificar eventual alteração deve 

ser robusta. 4. A mera alegação de que a profissão dos nubentes é 

"lavrador" e não "estudante", como consta no assento de casamento, não 

configura erro apto para retificá-lo. 5. Sentença mantida. (TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 10312100024867001 MG - Rel. Des. Renato 

Dresch - Publicação: 24/06/2015) CIVIL - PROFISSÃO - AUSÊNCIA DE 

ERRO ESSENCIAL NO REGISTRO - RECURSO DESPROVIDO. O Registro 

Público tem presunção de veracidade, sendo assim, o seu procedimento 

retificatório (Lei n. 6.015, art. 212 ss) serve para corrigir erros essenciais 

nos assentos, não se prestando para alterar dados transitórios neles 

constantes, como aqueles quanto à atividade profissional exercida pela 

declarante, pois que absolutamente irrelevante à sua validade. (TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.06.010603-7/001 - Rel. Des. Nepomuceno 

Silva - Publicação: 06/12/2007) Diante do quadro alinhavado, tem-se que a 

pretensão da requerente não merece acolhida, sendo indevida qualquer 

retificação ante a higidez do documento. III – Dispositivo Ante o exposto, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência 

extingue o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. 

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos com as baixas e anotações de praxe. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005198-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DOS SANTOS (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. 10535536). 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, 20 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA DA SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002496-91.2017.8.11.0006 AUTOR: 

JULIANA MOURA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório ajuizada por JULIANA MOURA DA SILVA 

em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré (id. 6076983). Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10207599 argumentando, em preliminar, a 

falta de interesse processual ante a ausência de prévio requerimento 

administrativo e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 9907689). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial unilateral no id. 9907637. Réplica no id. 10286119. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

Decide-se. Compulsando os documentos apresentados pela parte 

requerente, verifica-se a inexistência de demonstração do requerimento 

administrativo junto à seguradora. No julgamento Recurso Extraordinário 

nº. 839.314/MA, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro 

Luiz Fux, entendeu ser necessário o prévio requerimento administrativo 

junto à seguradora, isso porque ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, sendo certo que a ausência de 

postulação junto à seguradora evidenciaria a falta de interesse de agir. 

Neste sentido, segue o referido julgado do STF: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso 

DESPROVIDO . (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em 16/10/2014) Logo, diante da ausência de 

demonstração de prévio requerimento administrativo junto à seguradora, 

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, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. CONCEDE-SE ao 

autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o condeno ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código 

de Processo Civil, ficando condicionada a execução à mudança de sua 

condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo, Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000645-80.2018.8.11.0006 

AUTOR: FLAVIO AUGUSTO TIELLET RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a 

emenda da inicial nos seguintes termos: a) que o autor comprove sua 

alegada condição de hipossuficiência econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita; b) promova a associação da 

presente ação ordinária à ação de execução da dívida correlata; c) 

promova as adequações da inicial segundo o que dispõe o art.330, §2° do 

Código de Processo Civil. Neste ponto, lembro que "Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas." (Súmula 381/STJ). d) providenciar a juntada de toda 

documentação disponível das operações anteriores que originaram o 

instrumento particular de confissão de dívida objeto da ação de execução. 

e) como presente a revisão de toda relação negocial, deverá emendar 

para detalhar em que consistiram os empréstimos anteriores, com menção 

do instrumento contratual, valor contratado, forma de pagamento, taxa de 

juros ajustadas, quantas parcelas quitadas, juros eventualmente 

incidentes sobre valores inadimplidos, assim como toda outra informação 

pertinente que possibilite a compreensão da controvérsia. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000225-12.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AUREA BATISTA PINHEIRO Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a 

parte Requerida sobre a petição de id. Num. 11549908 e documento que a 

acompanha, no prazo de cinco dias. Caceres, 20 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004334-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004334-69.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DARIO FERREIRA 

Vistos etc. Defiro a busca do endereço atualizada do devedor. Segue 

abaixo o resultado: CPF: 483.560.851-87 Nome Completo: DARIO 

FERREIRA Nome da Mãe: TEREZA CIRINA DE CAMPOS Data de 

Nascimento: 05/12/1965 Título de Eleitor: 0008116531899 Endereço: RUA 

TREZE QD 18 LT 02 QUINZE DE MAIO CEP: 78164-000 Municipio: VARZEA 

GRANDE UF: MT Dados do Eleitor Nome DARIO FERREIRA Título 

008116531899 Data Nasc. 05/12/1965 Zona 49 Endereço RUA 13 QDA 18 

LOTE 2 15 DE MAIO Município VÁRZEA GRANDE UF MT Data Domicílio 

18/09/1986 Nome Pai JOAO FERREIRA Nome Mãe TEREZA CERINO 

Natura l idade FREI  INOCÊNCIO,  MG Cód.  Va l idação 

a872c8a49c7b9309014f96a60648f9a5 Manifeste o autor no prazo de 15 

dias. Acaso pleiteie a expedição de carta precatória, fica desde já 

deferido o pedido. Esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 17 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001620-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY REMEDIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001620-73.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: DANIELY REMEDIO NEVES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Ante o teor do documento de id. Num. 

11799438 - Pág. 3, oficie ao Comandado do Exército de Cáceres 

requisitando fotocópia do Certificado de Alistamento Militar nº 

301262070040, assim como toda documentação apresentada ao Exército 

para a respectiva lavratura. Instrua o ofício com cópia da petição 

inicial.Conste prazo de cinco dias para resposta. Providencie a escrivania 

a habilitação e intimação do Ministério Público do inteiro teor destes autos, 

especialmente da audiência designada. Caceres, 20 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001620-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY REMEDIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001620-73.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: DANIELY REMEDIO NEVES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc...Declaro encerrada a instrução, 

ficando as partes intimadas para apresentação das alegações finais, no 

prazo solicitado. Anoto que nesta data, por equívoco, foi lançado 

despacho com id. 11822289. Por não ter nenhuma relação com estes 

autos será procedido lançamento de exclusão. Na petição de id. 11808828 

a Autora noticia que concluiu as disciplinas do curso, sendo informado da 

necessidade de realizar algumas horas extracurriculares através da 

aquisição de cinco cursos livres. Aduz ainda que no mês de abril de 2017 

adquiriu cinco cursos disponibilizados pela própria Requerida, tendo já 

realizado dois, porém, esta impossibilidade de concluir os demais por 

problemas de acesso, e tendo solicitado providências, não esta 

conseguindo resolução na esfera administrativa. A presente ação foi 

ajuizada no início de 2016 e embora determinada providências para que a 
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Requerida disponibilizasse os cursos e matérias para conclusão, na última 

petição a Autora vem a demonstrar que a Requerida vem criando 

embaraços. Segundo documentação apresentada, a Autora efetuou a 

aquisição de cinco cursos para complementar a grade das horas 

extracurriculares, isso há quase um ano através, e não vem tendo êxito 

em finalizar. Lembro que existe tutela deferida em favor da Autora para 

compelir a Requerida cumprir com suas obrigações contratuais, sob pena 

de incidência de multa. A última manifestação demonstra, em tese, novo 

descumprimento pela Requerida. Independentemente do motivo que 

ensejou a conclusão dos cursos descritos para a finalizar a grade 

extracurricular, é de se reforçar a tutela já deferida. Para tanto, defiro o 

pedido solicitado para determinar que a Requerida adote as medidas 

pertinentes para possibilitar a Autora finalizar a conclusão dos cursos 

adquiridos para complementação da carga horária das atividades 

extracurriculares, no prazo de 72 horas, sob pena de incidência da multa 

diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Concomitante a intimação na 

pessoa do Advogado, expeça-se carta para intimação pessoal da 

Requerida. Saem os presentes intimados. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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 

Ante o teor do documento de id. Num. 11799438 - Pág. 3, oficie ao 

Comandado do Exército de Cáceres requisitando fotocópia do Certificado 

de Alistamento Militar nº 301262070040, assim como toda documentação 

apresentada ao Exército para a respectiva lavratura. Instrua o ofício com 

cópia da petição inicial.Conste prazo de cinco dias para resposta. 

Providencie a escrivania a habilitação e intimação do Ministério Público do 

inteiro teor destes autos, especialmente da audiência designada. Caceres, 

20 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000656-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000656-12.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: SAO LUIZ 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

20 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000434-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000434-78.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA EMBARGADO: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Cuida-se de embargos à execução. 

Na petição inicial, destaco trechos do alegado pelo Embargante: Pois bem, 

a quantia disponibilizada na conta do Embargante foi de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Vale ressaltar que o Embargante antecipou o 

pagamento de várias parcelas do contrato e praticamente devolveu todo o 

capital ao antecipar o pagamento dessas parcelas, sem considerar outros 

contratos firmados com o Embargado que foram totalmente adimplidos, 

além de ter pago juros do cheque especial ao Embargado por diversas 

vezes, portanto não lhe causou prejuízo. O referido inadimplemento 

ocorreu por culpa exclusiva do Embargado, senão vejamos. O Embargante 

recebeu um telefonema de uma atendente do call center do Banco 

Embargado lhe oferecendo um novo empréstimo no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Desse valor, seria quitado o restante das parcelas 

do outro empréstimo que também era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), e ainda sobraria R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Na ocasião o 

Embargante entendeu que seria um bom negócio e firmou o pacto por 

telefone com a atendente. Acontece que, salvo engano, no mês de março 

de 2015, surgiu uma parcela oriunda do contrato objeto do processo em 

tela, no valor de R$ 3.286,48 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), contrato esse que o Embargante entende que 

havia sido quitado mediante o abatimento do valor do segundo empréstimo 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que havia restado R$ 31 

(trinta e um mil reais). Diante daquela surpresa desagradável, o 

Embargante entrou em contato imediatamente com o SAC do Embargado, 

explicou a situação e registrou uma reclamação. Inclusive, se faz 

necessário que o Embargado acoste aos autos, não somente a gravação 

da ligação telefônica realizada pela atendente do Call Center para o 

Embargante quando da realização do empréstimo de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) com a devida quitação dos débitos do Embargante 

junto ao Banco Embargado, mas também disponibilize todos os extratos 

bancários da movimentação da conta corrente do Embargante dos últimos 

5 (cinco) anos. Na defesa, a parte Embargada rebateu genericamente os 

argumentos e manifestou pela improcedência. Oportunizado as partes 

manifestarem sobre provas, apenas a parte Embargada apresentou 

petição protestando pelo julgamento da lide. É o sucinto relato. Inicialmente 

cabe destacar e ponderar que a petição inicial é generalista, não indica 

quando supostamente ocorrerá a contratação por telefone, não apresenta 

nenhum extrato bancário e/ou documento que embase sua alegação. Já a 

parte Embargada, sob o singelo fundamento da impossibilidade de 

discussão de qualquer matéria além do título por ela apresentada, defende 

genericamente e sem rebater expressamente e analiticamente o contido na 

petição inicial. . Cabe lembrar às partes o que diz o CPC: Art. 5o Aquele 

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 

acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. O comportamento das partes nestes autos não esta 

em sintonia com os deveres preconizados e descritos acima. Muito 

embora destaque tal ocorrência, inclusive a inércia do Embargante para 

manifestar sobre provas, pondero ainda que sua omissão não caracteriza 

preclusão e desistência tácita, sobre os pedidos formulados anteriormente 

- às provas postuladas. No caso, revela como pertinente o deferimento 

das provas solicitadas na petição inicial. Assim, delibero para que a 

Embargada: - apresente extrato de movimentação da conta - 

corrente/poupança do Embargante nos últimos cinco anos; - apresente 

todos os instrumentos contratuais de empréstimos firmados com o 

Embargante após a contratação do empréstimo objeto da lide - id. Num. 

4647760; - informe se fora realizado algum empréstimo pelo sistema Call 

Center com o Embargante, e acaso tenha, deverá apresentar a gravação. 

Concomitante, e no mesmo prazo, deverá o Embargante melhor detalhar 

suas genéricas assertivas, inclusive apresentar provas, sob pena de 

imediato julgamento da lide. Fixo prazo de 15 dias. Com a juntada das 
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informações e documentos, manifeste a parte Embargante, no prazo de 15 

dias. Posteriormente, retorne concluso. Caceres, 20 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003244-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FERREIRA ZUMBA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID - 9814481). 

Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000645-80.2018.8.11.0006 

AUTOR: FLAVIO AUGUSTO TIELLET RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a 

emenda da inicial nos seguintes termos: a) que o autor comprove sua 

alegada condição de hipossuficiência econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita; b) promova a associação da 

presente ação ordinária à ação de execução da dívida correlata; c) 

promova as adequações da inicial segundo o que dispõe o art.330, §2° do 

Código de Processo Civil. Neste ponto, lembro que "Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas." (Súmula 381/STJ). d) providenciar a juntada de toda 

documentação disponível das operações anteriores que originaram o 

instrumento particular de confissão de dívida objeto da ação de execução. 

e) como presente a revisão de toda relação negocial, deverá emendar 

para detalhar em que consistiram os empréstimos anteriores, com menção 

do instrumento contratual, valor contratado, forma de pagamento, taxa de 

juros ajustadas, quantas parcelas quitadas, juros eventualmente 

incidentes sobre valores inadimplidos, assim como toda outra informação 

pertinente que possibilite a compreensão da controvérsia. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 7134-68.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Vistos etc.

É bem certo que o processo encontra-se pronto para receber a sentença. 

Contudo, devo lembrar que a atual sistemática processual reforçou a 

busca da resolução consensual dos conflitos.

Dito isto, lembro que o CPC estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - , preferencialmente promover, a qualquer tempo, a autocomposição 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

 Sendo assim, antes de proferir sentença, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 18 de abril de 2018 às 15:50 horas na sala de 

audiências da Terceira Vara.

Ficam as partes intimadas através de seus respectivos Advogados, 

mediante a comunicação eletrônica deste despacho, bem como a sua 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Caso não obtida a conciliação, permanecerão os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 7904-61.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, 

manifedstarem acerca do LAUDO PERICIAL acostado às fls.324/343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148980 Nr: 7556-38.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO MANOEL CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar acerca da comunicação da apreensão do 

veículo objeto da ação, encaminhada pela Delegacia de Polícia de Nova 

Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179763 Nr: 2114-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, ROSALVO 

JORGE CUNHA CARNEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, THUANNY SILVA GOMES - OAB:18786/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, a r.sentença transitou em 

julgado sem interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8246 Nr: 683-76.1999.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO COQUEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10.126, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240, CYNTHIA 

DURANTE - OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ IRAN DOS SANTOS - 

OAB:12315

 Certifico para os devidos e legais efeitosd que, decorreu o prazo 

interposição de recurso. Razão pela qual, encaminho os autos à Comarca 

de Amambai-MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24689 Nr: 880-89.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA BISPO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA, DULCIARA 

LEITE PAESANO OU PAESSANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, PATRICIA MOREIRA - OAB:18.447-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado , para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, a fim de possibilitar penhora e avaliação, bem como a intimação da 

requerida para comparecer à audiência agendada no presente feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8246 Nr: 683-76.1999.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO COQUEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10.126, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240, CYNTHIA 

DURANTE - OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ IRAN DOS SANTOS - 

OAB:12315

 Certifico para os devidos e legais efeitosd que, decorreu o prazo 

interposição de recurso. Razão pela qual, encaminho os autos à Comarca 

de ICO-CE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001334-95.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: 

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA Antes de analisar o pedido de 

requisição da declaração do imposto de renda, deve a parte Exequente 

diligenciar e comprovar que realizou buscas para localização de bens 

perante, especialmente perante o Cartório de Registro de Imóveis. Pondero 

que a quebra do sigilo somente justifica quando esgotas às diligências. 

Intime-se. Cáceres/MT., 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR DE MATOS LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000667-75.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDMAR DE MATOS LUZ Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de EDMAR DE MATOS LUZ. Narra a inicial, em síntese, que a autora 

celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária com o 

Requerido, cujo objeto do contrato seria 01 veículo de Marca GM, modelo 

C O R S A  S E D .  C L A S .  1 . 0 ,  a n o  f a b r i c a ç ã o 2 0 1 4 , 

chassi8AGSU19F0ER181424, placa QBB8145, cor PRETA e Renavam 

nº001008732831. Todavia, teria o Requerido deixado de cumprir com o 

pagamento das parcelas, o que resultou na dívida de R$13.985, 31 (treze 

mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Após tecer 

suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e 

apreensão do veículo. No mérito, requereu a procedência da ação, 

ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em 

seu nome. Com a inicial, vieram os documentos necessários para 

deferimento da liminar. Após a apreensão do veículo (id. 4892584), bem 

como citação (id. 4892468), o Requerido apresentou contestação, na qual 

alegou abusividade na busca e apreensão se fundamentando na teoria 

adimplemento substancial. Defendeu a inexistência de mora em razão da 

suposta ausência de notificação prévia. Purgada a mora, foi determinada a 

restituição do veículo (id. 4896694), o que foi devidamente cumprido (id. 

5916249). O Requerido pela análise da contestação e a parte Autora pela 

liberação do valor de purgação. Por fim, vieram os autos conclusos. É a 

síntese. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no 

DEC. 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de EDMAR DE MATOS LUZ. Vislumbra-se dos 

autos que a Ré informou a purgação da mora comprovando o 

consequente pagamento do valor apontado na inicial para fins de 

purgação (id. 4872634), qual seja, R$13.985, 31 (treze mil novecentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), tendo este Juízo determinado 

a restituição do veículo, o que foi devidamente cumprido (id. 5916249). No 

entanto, existem pontos elencados na defesa que precisam ser debatidos. 

Primeiramente, refuto a alegação de inexistência de mora, uma vez que de 

acordo com a jurisprudência dominante, para a comprovação da mora, nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei se 

contenta com a notificação efetuada no endereço do devedor, não 

exigindo o recebimento pessoal ou que o destinatário firme, de próprio 

punho, o aviso de recebimento. Ademais, essa é a redação do art. 2º, §2º 

do CPC: 2o 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. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”. Outrora, não merece acolhimento a teoria do adimplemento 

substancial, de modo que não há a abusividade no pedido de busca e 

apreensão, medida prevista pela legislação pertinente (art. 3º do Decreto 
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Lei 911/69). A referida teoria do adimplemento substancial tem como 

embasamento principal os princípios da boa fé e função social dos 

contratos, e visa evitar o abuso de direito e onerosidade excessiva. 

Referida teoria defende que havendo pagamento expressivo do débito, o 

credor deveria buscar outras formas menos gravosas ao devedor para 

recebimento da dívida. No caso em apreço, é certo que a Requerida 

realizou o pagamento de parte substancial do contrato, no entanto, tal 

circunstância não deve elidir os efeitos do Dec. 911/69 na espécie. 

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser 

passível de acolhimento referida teoria de modo que adoto o entendimento 

esposado pelo STJ no REsp 1.622.555, como razão de decidir. In verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as 

normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens 

que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é 

excepcional, somente se afi-gurando possível no caso em que o 

regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei 

geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei 

especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).1.1 Além de 

o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da 

ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da 

proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do 

débito como condição imprescindível para que o bem alienado 

fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa 

ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase 

toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é 

necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.2. 

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de 

busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se 

incontroverso — desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se 

de expressão considerável —, quando a lei especial de regência 

expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor 

fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão 

diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente 

aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via 

transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por 

ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial.3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito).4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo 

impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária 

ajustada.4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé 

ontratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou 

até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial.5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Sobre o assunto, eis as jurisprudência deste Tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO 

DOMINANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, há interesse de agir do banco em promover a ação de busca e 

apreensão, independentemente da extensão da mora ou da proporção do 

inadimplemento, o que torna indevida, nesse caso, a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. (TJMT - AI 1001316-58.2017.8.11.0000 - Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges - Quarta Câmara de Direito Privado - Data 

de Julgamento 31/05/2017). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA 

SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DEVEDOR NA POSSE - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não 

se aplica a teoria de adimplemento substancial aos contratos regidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, podendo o banco promover a busca e apreensão 

independentemente da extensão do débito. Constatado o vínculo 

contratual existente entre as partes e a mora do devedor, não há óbice à 

busca e apreensão do bem. (Ap 89940/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). Em suma, a legislação de 

regência pretendeu garantir ao credor da referida modalidade contratual 

um modo de resolução contratual diferido, de sorte que a ação em 

comento tem por escopo garantir o cumprimento pleno do contrato de 

financiamento. Partindo deste prisma, e amparando-me ao entendimento do 

STJ, não há que se relativizar a pretensão deduzida na inicial sob qualquer 

hipótese, quando diante do devido preenchimento dos requisitos do 

Decreto 911/69. E assim sendo, ainda que a devedora tenha adimplido 

parte significativa das parcelas do contrato, estando de outro lado 

demonstrada a mora, adequado é o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, razão pela qual a teoria do adimplemento substancial deve ser 

refutada. Por fim, no que diz respeito as parcelas de nº 29 e 31, verifico 
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que no no cálculo apresentado pelo Autor (id. 4703842) não foram 

computados para mensurar o saldo devedor. Assim, incabível o pedido de 

restituição, por não restar demonstrado o pagamento em duplicidade. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a" do 

Código de Processo Civil, condenando o Requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, os 

quais fixo no importe 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC. Segue, em anexo, alvará expedido para liberação do valor 

depositado em favor do Autor, na conta informada na petição de id.Num. 

5916214 - Pág. 2 . Cáceres, 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - RO296-B (ADVOGADO)

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO)

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001293-31.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA RÉU: EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc. MARIA DE 

LOURDES DA SILVA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou em juízo com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, denominada Reclamação Cível, em face de EUCATUR – UNIÃO 

CASCAVEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, igualmente qualificada, 

alegando, em resumo, que manteve com a requerida relação jurídica, 

adquirindo, na ocasião, passagem com destino a esta cidade - 

Cáceres/MT, com embarque na cidade de Americana/SP, na data de 06 de 

agosto de 2016. Verbera que, durante o trajeto, o ônibus no qual realizava 

viagem, foi acometido por um incêndio, que se propagou por todo o 

veículo, causando desespero e pânico em todos os passageiros, que 

realizaram desembarque de emergência. Assevera que, após o 

desembarque, permaneceu, junto aos demais passageiros, 

desamparados, assustados e sem qualquer assistência, no meio de uma 

rodovia, enquanto aguardaram por horas assistência da requerida. 

Ressalta que em razão do incêndio teve sua bagagem totalmente 

destruída, restando à mesma tão somente as vestes do corpo. Afirma que 

a requerida não providenciou a assistência necessária aos passageiros, 

deixando de fornecer local para descanso, roupas, assistência 

médica/psicológica, e que sequer teria prestado esclarecimentos ou 

explicações sobre o acidente ocorrido. Após tecer suas razões de fato, 

defendeu sobre a responsabilidade da Requerida pelo dano causado, e, 

ao final, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no valor de R$3.109, 59 (três mil cento e 

nove reais e cinquenta e nove centavos) e, alternativamente, R$1.750,00 

(Um mil setecentos e cinquenta reais), em razão da perca de sua 

bagagem. Requereu, ainda, indenização por danos morais no valor de 

R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Juntou documentos de id. 1695616 

a id. 1695651. Citada, a requerida apresentou contestação (id. 4866053), 

alegando, em síntese, a ocorrência de força maior, em razão do estouro 

do pneu do veículo, havendo, portanto, excludente de responsabilidade. 

Defendeu sobre a ausência de provas quanto ao dano material, uma vez 

que a autora não teria demonstrado o conteúdo existente na bagagem. 

Sustentou sobre a ausência de prova quanto ao dano moral, defendendo 

a ocorrência de mero aborrecimento. Juntou documentos de id. 4866449 a 

id. 4866784. Oportunizada a réplica, a parte autora se manteve inerte (id. 

5779370). Da mesma forma, intimadas a indicarem provas, as partes não 

se manifestaram (id. 8256840). Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais, denominada Reclamação Cível, proposta por MARIA DE 

LOURDES DA SILVA em face de EUCATUR – UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA. De logo, tenho como praticável a 

decisão antecipada do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, uma 

vez que o aspecto fático da controvérsia restou esclarecido nos autos e 

sendo suficientes as provas acostadas para julgamento do mérito. Sendo 

assim, passo ao mérito. Em síntese, o que pretende a autora é a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais e dano moral, em razão do acidente ocorrido enquanto 

passageira da requerida. Primeiramente, é de relevância destacar que o 

caso em apreço está sujeito aos ditames aos ditames da legislação do 

Consumidor, restando perfeitamente caracterizada a condição da 

requerente como consumidora e da empresa requerida como fornecedora, 

nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que se extrai dos autos 

que a requerente adquiriu passagem de ônibus da empresa ré (id. 

1695637). Já no que concerne a ocorrência dos fatos (incêndio) na data 

de 07 de agosto de 2016, restou plenamente demonstrado através do 

Boletim de Ocorrência (id. 1695634) bem como pelas imagens e vídeo 

acostados nos autos (ids. 1695618 e 1695631), fato que também não é 

refutado pela requerida. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que a 

falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, e especifica que o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação do serviço. Extrai-se ainda, da norma em 

comento, que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, apenas se eximindo de 

sua responsabilidade quando ficar cabalmente comprovado que o defeito 

inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso 

fortuito ou força maior (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No caso em 

apreço, não houve comprovação de qualquer um dos requisitos acima 

expostos, de modo a ensejar uma exclusão de responsabilidade da 

requerida. Ademais, quanto a alegação de força maior, primeiramente, 

apesar de indicar que o incêndio tenha ocorrido em razão do estouro do 

pneu, a parte ré nada trouxe a comprovar nesse sentido. A alegação está 

embasada somente no relato do motorista do veículo da própria empresa 

ré. Assim, não constitui a mera alegação de caso fortuito ou força maior 

prova capaz de afastar a responsabilidade da requerida. Outrora, 

extrai-se do Boletim de Ocorrência acostado que a pista possuía 

condições favoráveis para o tráfego. Ressalto ainda, que cabe à 

prestadora de serviços tomar todas as providências cabíveis a fim de 

garantir um bom desempenho na prestação de serviços, principalmente no 

caso da requerida que se trata de empresa que atua no ramo de 

transportes onde a manutenção do veículo e planejamento de viagem são 

essenciais para o bom desenvolvimento de sua atividade. Sobre o 

assunto, é importante ressaltar o entendimento de Sérgio Cavalieri Filho 

que preceitua: “O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, 

por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da 

realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor 

porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, 

submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de 

formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da 

introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do 

serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o 

fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que 

decorrente de fato imprevisível e inevitável.” (Programa de 

Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 513). Logo, 

improcede a alegação de excludente de responsabilidade da ré, eis que 

não faz prova do alegado nos termos do art. 373, II, CPC. Pois bem, no que 

concerne ao abalo moral, é pressentido que um acidente de ônibus, 

durante a madrugada, na BR, fora área urbana povoada, com incêndio na 

proporção ocorrida, onde os passageiros se viram obrigados a 

desembarcar em emergência, provoque severa angústia, aflição, medo, e, 

de fato, abalo psicológico intenso, ultrapassando qualquer situação de 

mero dissabor. Assim, ainda que não tenha havido danos físicos a autora, 

ao contrário do que sustenta a requerida, o fato foi capaz de causar abalo 

psíquico na requerente. Na lição de Cavalieri, o dano moral é a: “dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 
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acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 2ª edição, p. 78). Portanto, por todo contexto 

probatório, tornam subsistentes os fatos inseridos na inicial no sentido de 

que houve falha na prestação de serviços da requerida, e abalo moral, de 

modo a possibilitar a indenização nesse sentido. Assim, resta apreciar a 

extensão do dano, dimensionando a indenização devida. É sabido que a 

indenização advinda do dano moral não tem a condão de restituir o dano 

sofrido, mas sim de proporcionar ao lesado uma satisfação em face do 

sofrimento ocorrido. Árdua é a tarefa de se fixar o quantum referente ao 

dano moral, já que é impossível estabelecer uma soma capaz de 

compensar ou minimizar a mágoa do ofendido, decorrente de seu caráter 

compensatório ao revés do dano material, de natureza ressarcitória. O 

seu arbitramento deve ser de forma moderada e proporcional à extensão 

do dano moral e a condição patrimonial dos ofensores e ofendido, de 

modo a se estabelecer um valor potencialmente compensatório para este e 

represente uma punição comedida àquele, sem, contudo, reduzi-los à 

miséria, hipótese em que resultaria uma iniquidade com as mesmas 

dimensões daquela provocada pela ausência de compensação para a 

vítima. Por se tratar de um dano imaterial, não há medidas especificas para 

seu arbitramento, devendo sempre ser arbitrado de acordo com cada 

caso, tendo como critério a gravidade do dano, sua extensão a condição 

financeira de ambas as partes, entre outros. Sobre o assunto vale 

destacar os ensinamentos: O certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral, "não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 

87.244-3, Rel. Des. BADY CURI, ac. 09.04.92, in Jur. Mineira, 118/161). “Na 

quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito 

com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à 

gravidade da ofensa e ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da 

vida e às particularidades do caso sub examine”. (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil. 8ª edição. Editora Saraiva, 2003). 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). No 

caso em comento, as fotografias e vídeo acostados pela autora falam por 

si. O veículo da Requerido ficou tomado por chamas, demonstrando, ainda, 

a filmagem, que a passageira encontrava – se em região totalmente 

isolada às margens da BR. Como dito, um acidente nesta proporção e 

intensidade, da qual os passageiros foram obrigados a desembarcar com 

emergência, em meio a óbvio medo, aflição, sem os seus pertences, em 

local deserto, e no meio da madrugada, é capaz de gerar um abalo moral. 

Assim, não há como ignorar que os prejuízos sofridos pelo requerente 

ultrapassam os meros aborrecimentos e dissabores, estando 

demonstrado que a autora passou por desconforto, angústia, sofrimento 

que trazem consequências lesivas que devem ser minimizadas. Assim, 

diante de todo o exposto, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais, valor que não importa em 

enriquecimento da requerente e não deixa de estabelecer um valor 

potencialmente compensatório para esta, representando, ainda, uma 

punição comedida a requerida diante dos transtornos causados pela má 

prestação de serviço, que merecem ser reparados pecuniariamente para 

arrostar, ainda que parcialmente, o sentimento de injustiça. Quanto ao 

pedido de dano material, tenho que deve ser julgado improcedente. Explico 

e fundamento: O dano material é aquele que atinge diretamente o 

patrimônio da pessoa, cabendo à parte lesada fazer prova do seu dano. É 

certo que é de responsabilidade das empresas transportadoras os bens 

transportados por esta, configurando má prestação de serviço a não 

entrega da bagagem intacta no local de destino. Porém, para que haja 

ressarcimento pelos danos materiais sofridos com o extravio da bagagem 

deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da 

mala e que foram perdidos, havendo, portanto, prova efetiva do dano 

sofrido. A declaração de bagagem acostada, como se extrai do próprio 

documento, se trata de declaração de extravio ou danificação. Segundo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os arts. 1.059 e 1.060do 

CC/02 exigem dano material efetivo como pressuposto do dever de 

indenizar. O dano deve, por isso, ser certo, atual e subsistente” (STJ, 

Terceira Turma, AgRg no REsp 1091654/PR,relatora Ministra Nancy 

Andrighi,DJe 25/3/2009), equivalentes aos artigos 402 e 403 do Código 

Civil vigente.). Ou seja, o dano material postulado exige, para sua 

configuração, a prova de sua ocorrência, sendo que a fixação da 

indenização deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos 

acerca da extensão dos prejuízos sofridos pela parte. Assim, ainda que 

seja certa que a deterioração da bagagem lese o patrimônio do 

passageiro, para que haja ressarcimento pelos danos materiais, seria 

necessária a comprovação dos objetos constantes na mala para fixação 

da indenização. Nesse sentido, eis a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA 

DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM EM VIAGEM NACIONAL – DANO MATERIAL NÃO 

COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

QUANTUM DENTROS DOS PARÂMETROS E DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 

Não havendo registro de que possui renda suficiente para arcar com as 

custas e despesas processuais, não há óbice a concessão da gratuidade 

da justiça diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples 

afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do 

benefício. Com relação ao transporte de bagagens quando a companhia 

aérea recebe as malas em seu balcão de atendimento, passa a assumir o 

dever de zelar pelas bagagens dos usuários e pelos serviços prestados, 

tendo a obrigação de devolver as bagagens aos seus proprietários 

quando desembarcam no local de destino.Diante da relação de consumo, 

não se pode conceber que a prestadora de um serviço o faça de forma 

inadequada, descumprindo, pois, as obrigações contratuais mais 

elementares e comprometendo o bem-estar psíquico dos seus 

consumidores, o que torna, assim, obrigatória a indenização, mormente 

considerando que a sua responsabilidade é objetiva, a teor do disposto no 

art. 14, caput, do CDC. Para que haja ressarcimento pelos danos materiais 

sofridos com o extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens 

que se encontravam no interior da mala e que foram perdidos. Nos casos 

de indenização por dano moral puro in re ipsa, basta a demonstração do 

nexo de causalidade entre a conduta, o fato e o resultado danoso, 

dispensada a comprovação da extensão dos danos, pois, decorre do 

próprio ato ofensivo. O valor arbitrado deve observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do 

enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas 

sociais.(Ap 123976/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, 

Publicado no DJE 03/02/2017). APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO 

- EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – DANOS 

MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS 

JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405, DO CC - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (...) 

Para que haja ressarcimento pelos danos materiais sofridos com o 

extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se 

encontravam no interior da mala e que foram perdidos. (...)”. (Ap 

134839/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM NACIONAL - DANO 

MORAL IN RE IPSA - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM COMPATÍVEL AO 

CASO EM EXAME – DANO MATERIAL – MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS 

MORATÓRIOS – DATA DO ARBITRAMENTO - PRECEDENTES - STJ - 

RECURSO DA 1ª APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Para que haja majoração de ressarcimento 

pelos danos materiais sofridos com o extravio da bagagem deve haver 

comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que 

foram perdidos. (...)” (Ap 49942/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no 

DJE 09/03/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS – 

COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS GASTOS COM 

VESTUÁRIOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

DESCABIMENTO – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS 
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PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Conforme pacífica e reiterada jurisprudência, 

para configuração dos danos materiais faz-se necessário comprovação 

de sua ocorrência e do quantum reclamado, vez que, ao contrário dos 

danos morais, não são presumíveis.Assim, se comprovado nos autos 

apenas os gastos com vestuário por ocasião do extravio de bagagem, 

inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência dos 

bens supostamente perdidos com a mala, a exemplo de notas fiscais, 

recibos, certificados de garantias (em relação às joias), não há falar-se 

em indenização por danos materiais em relação a tais pertences.Se o 

valor da indenização atendeu aos critérios contidos nos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a 

repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, não há razão 

para majorá-lo.Há que ser mantida a sucumbência recíproca se, inobstante 

a reforma da sentença para reconhecer o direito ao ressarcimento dos 

gastos decorrentes do extravio da bagagem, a apelante não obteve êxito 

quanto à pretensão de indenização pelos bens supostamente subtraídos 

de sua mala e de majoração do quantum indenizatório por danos morais.

(Ap 16884/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, Publicado no DJE 

23/10/2013). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. 

EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MATERIAL. CONTEÚDO DA BAGAGEM NÃO COMPROVADO. 

AFASTADA A CONDENAÇÃO NOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO (R$3.000,00). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71006350904, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 14/10/2016). Portanto, como no caso em apreço 

não há prova efetiva do prejuízo material, o que não pode ser comprovado 

por mera alegação unilateral desacompanhada de provas, tenho que o 

pedido de indenização por dano material no pressente caso deve ser 

indeferido. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

condenando a requerida EUCATUR – UNIÃO CASCAVEL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA a pagar ao autor MARIA DE LOURDES DA SILVA o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

corrigidos monetariamente pelo I.N.P.C. / I.B.G.E. e acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do 

arbitramento. JULGO, ainda, IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

dano material. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com 

arrimo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o 

decurso do prazo recursal, intimem a parte Autora para promover o 

andamento ao processo, no prazo de quinze dias, sob pena de 

arquivamento. Cáceres, 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Processo Número: 1001830-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001830-27.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: MARIA HELENA 

DE OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAU VEÍCULOS S.A em face de MARIA 

HELENA DE OLIVEIRA SANTOS. Em síntese, informou a inicial que: Na data 

de 08/08/2011, as partes celebraram Cédula de Crédito (doc. anexo 

Cédula), sob o nº 62410-510338353 no valor total de R$ 50.505,85, com 

pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como 

objeto o bem com as seguintes características: Marca: FIAT Modelo: 

STRADA ADVENTURE CD Ano: 2011 Cor: PRETA Placa: NPQ9044 

RENAVAM: 341598623 CHASSI: 9BD27844PC7432373 A Requerida não 

cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar 

o pagamento da parcela nº 57, com vencimento em 23/05/2016, 

acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua 

dívida, que, atualizada até a data 06/09/2016, resulta no valor total, líquido 

e certo, de R$ 5.927,27. Após tecer suas considerações, requereu a 

busca e apreensão do bem na forma do dec. 911/69. A liminar foi deferida 

no id. 3062772. Sobreveio então manifestação do réu, aduzindo excesso 

de penhora; houve ainda o argumento de adimplemento substancial, uma 

vez que segundo a ré já teria adimplido 94% do contrato entabulado com o 

autor de modo que a resolução contratual pela busca e apreensão seria 

medida indevida, com base em tais argumentos requereu a extinção do 

processo. Ainda à título de mérito, ponderou que a cobrança excessiva 

descaracteriza a mora de modo que a ação deveria ser julgada 

improcedente. A manifestação consta no id. 4841849. Após o exercício do 

contraditório pelo autor (id. 5550166), o Juízo proferiu decisão no id. 

7232090. O veículo foi apreendido (id. 5595093). Diante da decisão 

proferida pelo Juízo, a requerida manejou “apelação” no id. 7992011, a 

cujo respeito foi franqueado o contraditório ao autor, que o exerceu no id. 

8767534. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAU VEÍCULOS 

S.A em face de MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS. Em suma, 

cuida-se de ação de busca e apreensão fundamentada no Dec. 911/69, 

em que a autora requer a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

para fins de resolução do contrato entabulado entre as partes. Conforme 

depreende-se da marcha processual, na decisão proferida no id. 8767534 

o Juízo refutou a pretensão que almejava a extinção do processo sem 

resolução do mérito, qual seja, a que se baseou no argumento de 

adimplemento substancial. Na aludida decisão não foi apreciado o 

requerimento dito “excesso de penhora” assim como também não foi 

verificada a tese de que a cobrança excessiva desconstituiria a mora, 

ensejando a improcedência da ação – sobre tais argumentos este Juízo 

tecerá considerações adiante. No entanto, antes, faz-se necessário 

superar a indevida manifestação lançada pela requerida no id. 7992011 – 

recurso de apelação. Tal manifestação ante a completa inadequação da 

mesma ao atual contexto processual deverá ser desconhecida pelo Juízo. 

Explico: O Código de Processo Civil estabelece que caberá RECURSO DE 

APELAÇÃO em face de sentença sobre a qual pretende-se reforma (art. 

1.009 do Código de Processo Civil). Ocorre que não foi proferida sentença 

(sendo que o ato objurgado constituiu-se em decisão interlocutória) de 

modo que não há que se falar em interesse na espécie recursal. Assim 

sendo, considerando ainda que a requerida não fez uso do prazo anotado 

(10 dias) para o pagamento da dívida, deve o processo prosseguir em 

seus regulares termos, a fim de que sejam esgotados os demais 

argumentos pendentes de análise e então proferida a sentença. Passo a 

deliberar: A requerida argumenta excesso de penhora, sob a afirmação de 

que não pode ser privada de seu bem na medida em que teria pago quase 

que a totalidade do financiamento. Pois bem. De início, necessário informar 

que não há que se falar em ato de penhora na espécie. A legislação de 

regência (Dec. 911/69) esclarece que o contrato de alienação com 

garantia fiduciária transfere ao credor do contrato a propriedade resolúvel 

e posse indireta do bem, enquanto que o devedor tem a apenas a posse 

direta e a responsabilidade pelo depósito do bem, sendo que apenas 

quando liquida por completo a obrigação é que adquirirá a propriedade 

livre e desembaraçada do bem. Com efeito, não se trata de penhora de 

bem a qual pode ser considerada excessiva, mas apenas um ato de 

resolução do contrato mediante a tomada do bem ofertado em garantia. 

Portanto, inteiramente descabido o pretenso argumento de excesso de 

penhora, ainda que calcado na já superada tese oriunda da teoria do 

adimplemento substancial, mormente por se tratar a apreensão do bem 

como mero desdobramento legal de resolução do contrato, validamente 

contratado entre as partes, de modo que a tese ventilada deve ser 

rejeitada. Já no que tange o argumento de cobrança abusiva para o fim de 

ver-se desconstituída a mora, tal pretensão também não merece sucesso. 

Pois bem. A requerida traz a lume algumas orientações jurisprudenciais no 

sentido de que a abusividade do contrato seria capaz de afastar a 

caracterização da mora, o que por sua vez, desconstituiria os 

pressupostos intrínsecos da ação de busca e apreensão. Contudo, a 

requerida não tratou de ao menos apontar no contrato de modo concreto, 

onde haveriam clausulas abusivas, limitando-se a afirmar que “é vedada a 
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capitalização de juros se inexistente legislação autorizadora”. No entanto, 

o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de controvérsia 

repetitiva, concluiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 

taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 

expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). Com efeito, observo no contrato 

(id. 2999897 – página 1) que o contrato previu a taxa efetiva mensal de 

1,96% e a anual de 26,66%. Dito isto, atento a orientação jurisprudencial 

acima colacionada, pode-se afirmar que o contrato assinalou 

expressamente a cobrança capitalizada de juros, eis que a taxa anual é 

superior ao duodécuplo (23,52%) da taxa mensal. Portanto, legítima e 

válida a cobrança capitalizada de juros no contrato de sorte que não 

havendo abusividade no mesmo, não há que se falar em desconstituição 

da mora. Assim sendo, inexistindo qualquer condição impeditiva, extintiva 

ou modificativa da pretensão deduzida na inicial, e estando a demanda 

regular, tendo a mesma observado os requisitos inseridos na legislação de 

regência (dec. 911/69), é de se declarar a procedência da ação, 

mormente por não ter o réu logrado êxito em convencer o Juízo de modo 

diverso em relação as observações anotadas na decisão que deferiu a 

liminar. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, e declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 

com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do 

Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o veículo em destaque, a saber: Marca: FIAT Modelo: STRADA 

ADVENTURE CD Ano: 2011 Cor: PRETA Placa: NPQ9044 RENAVAM: 

341598623 CHASSI: 9BD27844PC7432373 Faculto a venda pelo 

Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora/requerida a fim de que 

implemente a fase de cumprimento de sentença em 15 dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 20 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177715 Nr: 856-41.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - PREVI-CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Contestação de fls. 218/476 é TEMPESTIVA. Assim, nos 

termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por meio 

de seu advogado via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar impugnação.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012841-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012841-65.2015.8.11.0006 Requerente: 

Claudinei Pereira De Souza Requerido: Seguradora Lider Dos Consorcios 

Do Seguro DPVAT S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por CLAUDINEI PEREIRA DE 

SOUZA. A requerida arguiu preliminar de incompetência em razão da 

necessidade de prova técnica pericial. Analisando os autos, verifico que 

não há laudo atestando sua incapacidade laborativa, constando o 

percentual da invalidez. É cediço que, conforme os precedentes atuais da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sabe-se 

que os Juizados Especiais possuem competência para o julgamento de 

ações indenizatórias relativas ao DPVAT, mas apenas nas hipóteses em 

que o laudo pericial que embasa o pedido tenha sido realizado por perito 

oficial e nele conste a ocorrência da invalidez permanente em razão de 

acidente automobilístico e o percentual dessa invalidez: Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL OFICIAL QUE COMPROVE O GRAU DE INCAPACIDADE – 

INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO. 1. Para 

o processamento e julgamento de ações indenizatórias do Seguro 

Obrigatório DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 

de via Terrestre), decorrentes de invalidez permanente, perante o Juizado 

Especial Cível, é necessário que a parte reclamante apresente laudo oficial 

com a identificação do percentual de incapacidade, possibilitando a 

aferição da extensão do dano indenizável (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74). A 

apresentação de laudo elaborado por médico não oficial ou laudo oficial 

sem a devida identificação do percentual da incapacidade não é suficiente 

para comprovar o grau de invalidez (STJ, AgRg no AREsp 20.628/MT e 

AgRg no Ag 1341965/MT; TJRS Recurso Cível Nº 71002211332 e TJMT 

APC 8976/2011). Não havendo provas documentais suficientes, o Juizado 

Especial Cível torna-se incompetente para processar e julgar o pleito, 

diante da complexidade da prova (Enunciado nº 54 do FONAJE), eis que, 

neste caso, é imprescindível a realização de perícia médica judicial (art. 

51, II, da Lei n. 9.099/95).” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

120090125657/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) Em 

relação à necessidade do percentual de incapacidade, transcrevemos as 

seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO 

PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo orientação desta 

Corte, a complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - 

DPVAT oriunda de invalidez permanente deverá ser fixada em 

conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do segurado. 

Precedentes. 2 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da 

validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização 

de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 3 - 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 

20.628/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

17/11/2011, DJe 24/11/2011). “DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA 

MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. I.- Em caso de invalidez 

parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva 

proporcionalidade. Precedentes. II.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - 
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AgRg no Ag 1341965/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010). Significa dizer que a invalidez 

deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a existência 

de laudo oficial ou a realização de prova pericial, os quais deverão 

identificar, ponderadamente, o grau da invalidez, a quantificação e a 

classificação do percentual de debilidade de membro ou função, nos 

moldes da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Ora, não havendo nos autos 

laudo oficial que atenda a esses requisitos, somente restaria a alternativa 

da realização de perícia médica, providência esta que caracteriza 

complexidade da matéria e torna os Juizados Especiais, neste caso, 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito (art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95), como preconiza o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Portanto, diante da 

impossibilidade de julgar a presente demanda por falta do percentual de 

incapacidade permanente, torna-se necessária a perícia judicial e, 

consequentemente, impõe o reconhecimento da incompetência dos 

Juizados Especiais Cíveis. Posto isso, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. 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: 8012848-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BACA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012848-57.2015.8.11.0006 Requerente: 

Larissa Baca Da Silva Requerido: Seguradora Lider Dos Consorcios Do 

Seguro DPVAT S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada por LARISSA BACA DA SILVA. 

A requerida arguiu preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de prova técnica pericial. Analisando os autos, verifico que não há laudo 

atestando sua incapacidade laborativa, constando o percentual da 

invalidez. É cediço que, conforme os precedentes atuais da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sabe-se que os 

Juizados Especiais possuem competência para o julgamento de ações 

indenizatórias relativas ao DPVAT, mas apenas nas hipóteses em que o 

laudo pericial que embasa o pedido tenha sido realizado por perito oficial e 

nele conste a ocorrência da invalidez permanente em razão de acidente 

automobilístico e o percentual dessa invalidez: Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OFICIAL 

QUE COMPROVE O GRAU DE INCAPACIDADE – INCOMPETÊNCIA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO. 1. Para o 

processamento e julgamento de ações indenizatórias do Seguro 

Obrigatório DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 

de via Terrestre), decorrentes de invalidez permanente, perante o Juizado 

Especial Cível, é necessário que a parte reclamante apresente laudo oficial 

com a identificação do percentual de incapacidade, possibilitando a 

aferição da extensão do dano indenizável (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74). A 

apresentação de laudo elaborado por médico não oficial ou laudo oficial 

sem a devida identificação do percentual da incapacidade não é suficiente 

para comprovar o grau de invalidez (STJ, AgRg no AREsp 20.628/MT e 

AgRg no Ag 1341965/MT; TJRS Recurso Cível Nº 71002211332 e TJMT 

APC 8976/2011). Não havendo provas documentais suficientes, o Juizado 

Especial Cível torna-se incompetente para processar e julgar o pleito, 

diante da complexidade da prova (Enunciado nº 54 do FONAJE), eis que, 

neste caso, é imprescindível a realização de perícia médica judicial (art. 

51, II, da Lei n. 9.099/95).” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

120090125657/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) Em 

relação à necessidade do percentual de incapacidade, transcrevemos as 

seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO 

PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo orientação desta 

Corte, a complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - 

DPVAT oriunda de invalidez permanente deverá ser fixada em 

conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do segurado. 

Precedentes. 2 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da 

validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização 

de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 3 - 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 

20.628/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

17/11/2011, DJe 24/11/2011). “DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA 

MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. I.- Em caso de invalidez 

parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva 

proporcionalidade. Precedentes. II.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - 

AgRg no Ag 1341965/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 26/10/2010, DJe 10/11/2010). Significa dizer que a invalidez 

deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a existência 

de laudo oficial ou a realização de prova pericial, os quais deverão 

identificar, ponderadamente, o grau da invalidez, a quantificação e a 

classificação do percentual de debilidade de membro ou função, nos 

moldes da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Ora, não havendo nos autos 

laudo oficial que atenda a esses requisitos, somente restaria a alternativa 

da realização de perícia médica, providência esta que caracteriza 

complexidade da matéria e torna os Juizados Especiais, neste caso, 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito (art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95), como preconiza o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Portanto, diante da 

impossibilidade de julgar a presente demanda por falta do percentual de 

incapacidade permanente, torna-se necessária a perícia judicial e, 

consequentemente, impõe o reconhecimento da incompetência dos 

Juizados Especiais Cíveis. Posto isso, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. 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: 1000139-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para informar nos autos qual dos 10 

(dez) endereços apresentados é o exato para citação da reclamado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-97.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BERZUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº: 8011800-97.2014.811.0005 Reclamante: 

Waldemar Berzuini Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A VISTOS ETC., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que a autora aduz que é 

proprietário da “Faceburgue Lanchonete”, e que na data de 23/09/2014, a 

energia foi interrompida na localidade do Bairro Santo Antônio, sem 

nenhum prévio aviso e por um longo período, e que por conta do ocorrido, 

perdeu todos os salgados para sua venda e distribuição, causando 

imenso prejuízo ao autor. A reclamada na sua peça contestatória, arguiu a 

preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que a Unidade Consumidora não 

está em nome da reclamante, nem documento capaz de comprovar que 

possui vínculo com o imóvel, e ainda que no Boletim de Ocorrência anexo 

pelo Requerente consta como vítima e proprietária de uma padaria a Sra. 

APARECIDA MARIA DE SOUZA, e não o Requerente, portanto, ante a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, a requerente seria parte 

ilegítima para pleitear interesse contra a concessionária. Tenho que razão 

assiste à parte ré. Para que o Juiz possa aferir a quem cabe a razão no 

processo, deve examinar questões preliminares que antecedem lógica e 

cronologicamente a questão principal: o mérito, isto é, o pedido. Estas 

questões preliminares dizem respeito ao próprio exercício do direito de 

ação e a existência da regularidade da relação jurídica processual. A 

preliminar alegada pela requerida diz respeito à ilegitimidade da parte, 

inserta no artigo 337, XI do Código de Processo Civil, e, se presente ao 

caso em análise, tem como consequência a extinção do processo sem 

julgamento do mérito nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra "Manual de Direito 

Processual Civil, vol. I, ed. Saraiva, ensina que: “Aquele que pede a tutela 

jurisdicional em relação a um litígio deve ser o titular da pretensão 

formulada ao Judiciário, e deve apresentá-la em face de quem é o sujeito 

passivo desta mesma pretensão”. (grifei e negritei). A inteligência do art. 

18º do Código de Processo Civil assim determina: Art. 18. Ninguém poderá 

pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. In casu, diante dos documentos juntados, resta-se 

comprovado que a reclamante não é titular da Unidade Consumidora, 

sendo, portanto, ela a parte ilegítima para figurar no pólo ativo da presente 

ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a 

extinção do processo sem exame de mérito. E a jurisprudência vem assim 

decidindo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE NÃO COMPROVAM QUE O 

AUTOR SEJA CONSUMIDOR DA ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA À 

UNIDADE CONSUMIDORA OBJETO DO FEITO. CONSEQUENTEMENTE, NÃO 

RESTA DEMONSTRADO INTERESSE EM DISCUTIR O DÉBITO APONTADO 

EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO.” (Apelação Cível Nº 70066598632, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 

31/03/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO 

DO FEITO. Na esteira do entendimento dominante nesta Corte, não possui 

"legitimidade para questionar os débitos relativos à recuperação de 

consumo aquele que não é titular da unidade consumidora junto à 

concessionária do serviço de fornecimento de energia", tendo em vista 

que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o 

serviço junto à concessionária. Processo extinto, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

APELAÇÃO PROVIDA, COM FUNDAMENTO DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO 

CPC. PROCESSO EXTINTO.” (APC nº 70064834484, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

10/08/2015) Posto Isto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em 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 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: 1004974-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES TEUCRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004974-72.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005707-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD DE OLIVEIRA (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)

 

Processo: 1005707-38.2017.8.11.0006 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. Em que 

pese a petição do ID 10876803, o autor não trouxe aos autos comprovante 

de suas alegações. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004476-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATANAEL DE CARVALHO RIBEIRO (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)

 

Processo: 1004476-73.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA DO NASCIMENTO (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. 1003943-17.2017.8.11.0006 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 DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE LIMINAR proposta por JOCIMARA DO NASCIMENTO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que a Requerida 

negativou seu nome pelos seguintes débitos: R$ 136,89 (cento e trinta e 

seis Reais e oitenta e nove centavos), incluído em 06.08.2016; R$ 369,89 

(trezentos e sessenta e nove Reais e oitenta e nove centavos), incluído 

em 17.08.2014 e R$ 158,38 (cento e cinquenta e oito Reais e trinta e oito 

centavos), incluído em 26.04.2014. Entretanto, desconhece a origem 

destes débitos, de forma que a negativação é indevida. Ademais, nunca 

recebeu qualquer cobrança ou notificação prévia da existência do débito. 

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 

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 de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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, em sua contestação, 

sustenta que houve utilização do serviço e trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da 

parte autora, cuja assinatura é semelhante aos demais documentos 

juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. Outrossim, não 

há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na 

jurisprudência que trata-se de dever do órgão mantenedor: 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) Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que 
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são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004602-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA (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)

 

Processo: 1004602-26.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA PEREIRA DE LACERDA (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)

 

Processo: 1004473-21.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, 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. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JUNIOR BARROS VIANA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004517-40.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004010-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROMEIRO JARA (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. 1004010-79.2017.8.11.0006 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 Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Liminar proposta por HUGO ROMEIRO JARA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A alegando a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito pelos seguintes débitos: R$ 189,87 (cento e oitenta e nove 
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Reais e oitenta e sete centavos, R$ 387,53 (trezentos e oitenta e sete 

Reais e cinquenta e três centavos) e R$ 431,70 (quatrocentos e trinta e 

um Reais e setenta centavos), lançados em 26.01.2017, 26.12.2015 e 

26.09.2015, respectivamente. Entretanto, desconhece tais débitos, de 

forma que a negativação é indevida. Ademais, nunca recebeu qualquer 

cobrança ou notificação prévia da existência do débito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais do autor. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro 

restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do órgão 

mantenedor: 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) Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004270-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004270-59.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004697-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES TEUCRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004697-56.2017.8.11.0006 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 
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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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004228-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSARIA DA SILVA (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)

 

Proc. 1004228-10.2017.8.11.0006 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 Débito c/c Reparação por Danos 

proposta por ALICE ROSÁRIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A, alegando que, ao tentar realizar a abertura de crediário em 

um comércio local, descobriu que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 65,44(sessenta 

e cinco Reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, não possui 

débitos com a Requerida, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, trazendo aos autos vasto histórico de 

pagamentos por meses subsequentes, bem como diversas faturas 

enviadas ao autor. No que tange à ausência de contrato assinado pelo 

autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011133-14.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILE JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 11256126). 

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: 1000331-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005710-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005710-90.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDRE MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1004177-96.2017.8.11.0006 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 Ausência de Dívida c/c Danos Morais e Tutela 

Antecipada proposta por LUCAS ANDRÉ MORALES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que, ao fazer compras em um 

comércio local, tomou conhecimento que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito em 25.12.2016, por um débito no 
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valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco Reais), cujo vencimento 

ocorreu no ano de 2014. Assim, a autora entrou em contato com a 

Requerida, cujos atendimentos foram registrados com o número de 

protocolos 201744368250 e 2017443550736. Entretanto, esta se negou a 

disponibilizar cópia do contrato ao autor. Ressalta que não solicitou nem 

utilizou os números de telefones informados que geraram a negativação. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 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 contrato 

entabulado entre as partes e cópia dos documentos pessoais compatível 

com os documentos aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido 

de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ (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)

 

Processo: 1001556-29.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARLUCI APARECIDA XAVIER DA CRUZ em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar 

em um estabelecimento comercial, foi informada que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor 

de R$ 194,43 (cento e noventa e quatro Reais e quarenta e três 

centavos). Entretanto, não contratou os serviços da Requerida, razão pela 

qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. 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 parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 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 
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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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002702-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON CANAVARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002702-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Debito c/c Reparação 

por Danos Morais proposta por WELISON CANAVARROS DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

161,12 (cento e sessenta e um Reais e doze centavos). Entretanto, 

desconhece tal débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, trazendo aos autos vasto histórico de 

pagamentos por meses subsequentes, bem como diversas faturas 

enviadas ao autor. No que tange à ausência de contrato assinado pelo 

autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE SOUZA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003940-62.2017.8.11.0006 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 Danos Morais e Pedido de 

Liminar proposta por EDINEIA DE SOUZA ASSIS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A alegando a Requerida inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 607,58 (seiscentos e 

sete Reais e cinquenta e oito centavos), lançado em 29.05.2015. 

Entretanto, desconhece tal débito, de forma que a negativação é indevida. 

Ademais, nunca recebeu qualquer cobrança ou notificação prévia da 

existência do débito. 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. Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 
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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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora é titular de conta corrente junto ao mesmo e pactuou renegociação 

de dívida em 17.03.2015, estando inadimplente. Trouxe aos autos 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outra Avenças, assinado 

pelo autor, cuja assinatura é semelhante aos demais documentos juntados 

aos autos contendo a assinatura da requerente. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na 

jurisprudência que trata-se de dever do órgão mantenedor: 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) Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que 

são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003280-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003280-68.2017.8.11.0006 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 Débito c/c Danos Morais proposta 

por DIEGO APARECIDO DA COSTA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, alegando que apesar de não ter contratados os serviços da 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um 

débito no valor de R$ 128,50 (cento e vinte e oito Reais e cinquenta 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em impugnação, o autor suscitou incompetência dos Juizados 

Especiais, pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, é possível comprovar a semelhança das assinaturas, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. 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 contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 
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vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003271-09.2017.8.11.0006 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 DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por LOURDES DOS SANTOS SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que a Requerida negativou seu nome 

por um débito no valor de R$ 129,13 (cento e vinte e nove Reais e treze 

centavos). Entretanto, desconhece a origem destes débitos, de forma que 

a negativação é indevida. 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. 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 em sua contestação, sustenta que a parte 

autora utilizou seu serviço e trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é semelhante às dos documentos juntados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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. Mônica 

Souza Santos 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005588-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINERIS GONCALVES NOBREGA (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)

 

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. Mônica 

Souza Santos 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004232-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO FISIO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E 

EVENTOS LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMO CORREA JUNIOR OAB - PR86609 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SERAFIM ESPINDOLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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. Mônica 

Souza Santos 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003876-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINETE LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003876-52.2017.8.11.0006 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 DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGINETE 

LOPES RAMOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que 

tentou realizar um empréstimo consignado no Banco do Brasil e lhe foi 

negado, pois, a Requerida havia inserido seu nome no cadastro negativo 

de crédito por um débito no valor de R$ 827,62 (oitocentos e vinte e sete 

Reais e sessenta e dois centavos). Ocorre que a autora possui apenas 

um plano controle com a Requerida, cujos pagamentos foram realizados. 

Assim, a restrição é indevida. 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 

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 de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 93 de 746



favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou seu serviço e trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes, sendo, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Em que pese a autora noticiar que está 

adimplente com os serviços utilizados da Requerida, não especificou qual 

das linhas informadas pela Requerida utiliza, tampouco trouxe aos autos 

comprovante de pagamento das faturas. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu 

de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001669-80.2017.8.11.0006 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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS proposta por JOÃO PEDRO MARQUES DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que, ao tentar fazer compras em lojas 

populares que aceitam crediário, foi surpreendido com a notícia de que a 

Requerida havia negativado seu nome por um débito no valor de R$ 109,10 

(cento e nove Reais e dez centavos), lançado em 01.02.2013. Entretanto, 

desconhece a origem destes débitos, de forma que a negativação é 

indevida. Ademais, nunca recebeu qualquer cobrança ou notificação 

prévia da existência do débito. 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 Requerida suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seu serviço e trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da autora. Sendo 

ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na 

jurisprudência que trata-se de dever do órgão mantenedor: 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) Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que 

são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 
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tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001675-87.2017.8.11.0006 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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS proposta por VANESSA COLUNA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que, ao tentar fazer compras em 

alguns estabelecimentos comerciais, foi surpreendida com a notícia de que 

a Requerida havia negativado seu nome pelos seguintes débitos: R$ 

177,95 (cento e setenta e sete Reais e noventa e cinco centavos), 

lançado em 21.02.2016 e R$ 130,64 (cento e trinta Reais e sessenta e 

quatro centavos), lançado em 17.03.2016. Entretanto, desconhece a 

origem destes débitos, de forma que a negativação é indevida. Ademais, 

nunca recebeu qualquer cobrança ou notificação prévia da existência do 

débito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seu serviço e trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da autora. Sendo 

ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. Em 

que pese a impugnação apresentada pela parte autora, não comprovou 

que tenha quitado os débitos relacionados ao contrato (linha telefônica) 

apresentado pela Requerida. Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro 

restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do órgão 

mantenedor: 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) Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA SANDRA SANTOS (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)
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Proc. 1004007-27.2017.8.11.0006 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 Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Liminar proposta por GRAÇAS SANDRA SANTOS em desfavor de GAZIN 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A alegando 

a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um 

débito no valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro Reais), lançado 

em 05.11.2012. Entretanto, desconhece tal débito, de forma que a 

negativação é indevida. Ademais, nunca recebeu qualquer cobrança ou 

notificação prévia da existência do débito. 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. 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, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora comprou um notebook em 04.10.2012 e não adimpliu o débito. 

Trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. Sendo ainda, 

patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Concernente ao dever de 

prévia notificação da inscrição no cadastro restritivo, é assente na 

jurisprudência que trata-se de dever do órgão mantenedor: 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) Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que 

são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB ALVES CARDOSO (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)

 

Proc. 1004207-34.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por JACOB ALVES CARDOSO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando que, ao tentar realizar a abertura de 

crediário em um comércio local, descobriu que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito em 20.07.2015 por um débito no 

valor de R$ 176,63 (cento e setenta e seis Reais e sessenta e três 

centavos). Entretanto, nunca realizou nenhum contrato com a Requerida, 

de forma que a negativação é indevida. Ademais, nunca recebeu qualquer 

cobrança ou notificação prévia da existência do débito. 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 

requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de endereço em 

nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço em seu nome, verifico que a contestação 

trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no 

estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar e passo 

a análise do mérito. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

impugnação, o autor suscitou incompetência dos Juizados Especiais, pois, 

são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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 
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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, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos 

pessoais do autor. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura 

do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a 

assinatura da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro 

restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do órgão 

mantenedor: 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) Por outro lado, 

dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1004619-62.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004856-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1004856-96.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANDRE DE SOUZA NORONHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Consta da inicial 

que a parte autora, segundo alega, ingressou na carreira de agente de 

polícia civil por meio de concurso público, no ano de 2001, sendo 

posteriormente aposentado por invalidez no ano de 2013. Porém, por 

discordar dos critérios adotados em sua aposentaria, no que diz respeito 

e proporcionalidade dos proventos, ingressou com a presente demanda, 

requerendo a condenação do Requerido ao pagamento de indenização de 

1/3 sobre períodos aquisitivos de férias e adicional, bem como pugna pela 

restituição em dobro valores indevidamente descontados de sua 

remuneração nos períodos de dezembro/2013 a novembro de 2015. No 

entanto, infere-se dos autos que a parte deixou de juntar comprovante de 

residência e de juntou qualquer documento que demonstre a existência de 

pretensão resistida que ensejasse a busca pelo Judiciário. Assim, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos, em nome da parte autora, 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, consistente no requerimento e/ou 

indeferimento administrativo relativo os fatos e pedidos relatados e 

formulados na inicial. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda 

às determinações, será a inércia tida como abandono processual, 

ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015. Tudo 

cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 97 de 746



JESUINA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002870-10.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO ROMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005711-75.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004709-70.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito em razão da mudança de 

domicílio. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do 

CPC; b) 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 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003249-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARA BRANDINI DE ASSUNCAO MURTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(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: 08/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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KEVELLYN MOREIRA DIAS DE ASSIS (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: 1000548-17.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007308-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO (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: 08/03/2018 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: 8010479-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO BARROS SOUZA (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:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007309-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 08/03/2018 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: 1007310-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 08/03/2018 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: 8012034-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012034-11.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elias Soares Dos Santos Filho 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. 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. 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 
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Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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: 8012035-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012035-93.2016.8.11.0006 Requerente: 

Bruno Henrique da Silva 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 

REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR 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. Rejeito o pleito da requerida que 

pugnou pela extinção do feito em razão da complexidade da causa, pois 

entendo que o caso é de fácil deslinde, bastando a requerida comprovar a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, apresentando cópia do 

contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida, o que ocorreu, 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) 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. 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 
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- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007311-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SEBA MARTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 08/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012031-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SANTANA DO ESPIRITO SANTO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012031-56.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elenir Santana Do Espirito Santo 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. 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. 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, 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. Ante os 
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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: 8012021-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MARCOS MONTEIRO DUTRA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012021-12.2016.8.11.0006 Requerente: 

Angelo Marcos Monteiro Dutra 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 inscrito 

no cadastro restritivo de crédito 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, posto que a tela do sistema 

de controle interno é documento que, pela sua unilateralidade, não serve 

como prova da contratação. 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 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. 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 - 
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SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, julgo 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: 1007313-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADISLEYNE MARIANA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 08/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETT PORTES BALDOINO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012024-64.2016.8.11.0006 Requerente: 

Donizett Portes Baldoino 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 inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. Rejeito o 

pleito da requerida que pugnou pela extinção do feito em razão da 

complexidade da causa, pois entendo que o caso é de fácil deslinde, 

bastando a requerida comprovar a contratação dos seus serviços pela 

reclamante, apresentando cópia do contrato contendo a assinatura da 

mesma ou áudio em que a autora contrata os serviços da requerida, o que 

não ocorreu, sendo desnecessário, portanto, a realização de perícia 

técnica. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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 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 
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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) 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: 8012043-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DO ESPIRITO SANTO SOARES (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012043-70.2016.8.11.0006 Requerente: 

Elielson Do Espirito Santo Soares 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 inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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 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. Pelas mesmas 

razões indefiro o pedido contraposto. 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, 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: 1007315-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA (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: 08/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010878-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JARDE DA SILVA (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(4706760 ) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá interpor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. Processo 

n.8010878-85.2016.811.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por Jarde da Silva em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL 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 
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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 

Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4706760 17030618014590800000004667208

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA DA SILVA OLIVEIRA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012044-55.2016.8.11.0006 Requerente: 

Evanilza Da Silva Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

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$ 167,72 (cento e sessenta e sete reais e 

setenta e dois 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$ 167,72 (cento 

e sessenta e sete reais e setenta e dois 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: 1002635-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1002635-77.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MICAELY CONCEICAO DA 

SILVA LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Verifica-se dos autos que 

a reclamante, requereu antes da audiência de conciliação a desistência do 

feito, informando não haver mais interesse em sua tramitação. Acerca da 

desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece o 

Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem exame de mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento." Destarte, 

resta dispensada a intimação do reclamado. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações estilo, em 

seguida arquivem-se os autos. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DOMANI VEICULOS - CACERES (REQUERIDO)

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAR o advogado do requerido da sentença exarada nos autos 

(ID-2791444/2791446).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-34.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESLI RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010981-34.2012.8.11.0006 REQUERENTE: ESLI RAIMUNDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença ID: 2817880, 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: 1007317-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA 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: 08/03/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 08/03/2018 Hora: 17:00 (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: 1007319-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CUELLAN DO NASCIMENTO (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: 08/03/2018 Hora: 17:15 (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: 1007321-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON DA SILVA LOPES (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: 08/03/2018 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: 1002620-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002620-74.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

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, 
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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: 1002621-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002621-59.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

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: 1001295-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001295-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALBINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$ 102,76 (cento e dois reais e 

setenta e seis centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Com relação às 

preliminares de conexão e litispendência alegadas pela parte reclamada, 

rejeito-as, uma vez que, ainda que a outra ação envolva a mesma situação 

fática de negativação indevida, cuida-se de contrato distinto com valores 

de negativação igualmente distintos. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme relatório de faturas 

pelo número de telefone do autor 65 99808-6794, juntado na contestação, 

contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 
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deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALBINO CONCEIÇÃO em 

desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Na forma da fundamentação 

supra, OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES 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: 1005065-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005065-65.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLI DE SOUZA FONSECA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES 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: 1002623-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002623-29.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

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: 8011544-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CÁCERES – MT Número do Processo 

– 8011544-57.2014.8.11.0006 LUCILEY ALVES DA SILVA X CALCENTER, 

já qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem com o devido 

respeito e acatamento de estilo perante a presença de Vossa Excelência 

através de seus advogados constituídos, requerer a EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA Em face de CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, já qualificado 

nos autos do processo em epigrafe. DOS FATOS Observando os autos, 

verifica-se que a empresa Requerida foi devidamente intimada da 

sentença que julgou procedente a ação e quedou-se inerte, transcorrendo 

in albis o prazo para recorrer. Nesse sentido, imperioso se faz a abertura 

da fase de execução. Nos termos da sentença, verifica-se que a Nobre 

Magistrada julgou procedente a demanda, condenando a empresa 

Requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a títulos de 

danos morais, devendo esse valor 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. Corrigindo monetariamente os valores, o montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais fica na importância de R$ 8.709,58 (oito mil 

setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha 

de calculo anexo. Sendo assim, a executada deve pagar a quantia de R$ 

8.709,58 (oito mil setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). 

Pelo exposto, REQUER: Diante do exposto, requer seja determinada a 

intimação do Executado, CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, através de 

seu procurador constituído, mediante publicação no Diário de Justiça 

Eletrônico, para baixar/honrar o débito a que foi condenada, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, aplicar-se-á a 

multa de 10% (dez por cento) sob o montante da condenação e o 

prosseguimento da execução, com a penhora e alienação judicial de bens, 

tudo na forma do artigo 523 e parágrafos do CPC, pelo que desde já indica 

penhora “online” Bacen Jud junto ao Banco Central do Brasil, em caso 

negativo, que seja penhorado bens consistente a fim de satisfazer sua 

obrigação. Desta forma, requer seja condenado o Executado na quantia 

líquida e certa de R$ 8.709,58 (oito mil setecentos e nove reais e cinquenta 

e oito centavos). DO VALOR DA CAUSA Dá-se a causa o valor de R R$ 

8.709,58 (oito mil setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). 

Termos em que, Pede e aguarda deferimento. Cáceres-MT, 22 de 

novembro de 2017. ________________________ Abdel Majid Egert Nafal 

Neto OAB-MT 18.932

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Autora a comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 15 de Maio de 2017 às 15:45H, em sede deste juizado especial, 

devendo o advogado estar acompanhado no ato de seu cliente 

independentemente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZANETE LEITE DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/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: 

1005047-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ILZANETE LEITE DE MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, 

embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu 

advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010277-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DANTAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010277-79.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR EXECUTADO: MILTON DANTAS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instância. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEVERSON POLIZER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010547-40.2015.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por NEVERSON POLIZER DE LIMA, contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando 

o recebimento de indenização por danos morais, em razão da falha na 

prestação do serviço. Afirma que no dia 09 de janeiro de 2015, teve seu 

fornecimento de energia interrompido pela Requerida, quando o autor 

comprovou que esta com os pagamentos de consumo devidamente em 

dia. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a 

inversão do ônus da prova. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao autor. 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. 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. Em que pese às alegações da parte autora que não 

havia energia na Unidade do Autor desde o dia 28/11/2014, verifico as 

faturas dos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 foram geradas 

regularmente e devidamente paga. Além do mais, o requerido não fez 

prova de suas alegações, ao contrário os extratos aportado aos autos 

demonstram o pagamento do serviço. Igualmente, ainda que assistisse 

razão o requerido não pode o mesmo retirar o padrão do fornecimento de 

energia do consumidor diante do atraso do pagamento do serviço, sem 

prévia comunicação e justificativa plausível. Assim, observo que assiste 

razão a parte reclamante. A responsabilidade da parte promovida, 

fornecedora de serviço, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao 

consumidor em decorrência de defeitos relativos aos serviços prestados, 

consoante disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, a responsabilidade somente será elidida quando provada a 

inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou força maior, 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte promovida. Para a fixação do valor do dano moral 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, por ser a parte autora uma associação que 

possui cerca de 60 famílias que residem na Zona Rural, entendo como 

necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao pedido de danos 

materiais, tenho que merece ser acolhido, visto que o reclamante sofreu 

prejuízos de ordem material com a falha na prestação do serviço da 

reclamada, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dobro vez 

que indevida. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil: Condenar, a título de danos morais, a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 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. Condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor 

de valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 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; 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: 8012194-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDENCIO DA COSTA MEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8012194-70.2015.8.11.0006 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 GAUDENCIO DA 

COSTA MEIRA FILHO em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo providencie nomeação e posse do requerente no 

cargo de auxiliar universitário - motorista. A liminar foi deferida nos termos 

requeridos pelo Autor. É o necessário. 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. A Administração Pública rege-se 

pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 

eficiência, conforme disposto no caput do art. 37, da Constituição de 1988. 
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Em consonância com os mencionados princípios, prevê a Constituição da 

República, em seu art. 37, incisos I e II, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou prova e títulos para acesso 

à cargo ou emprego público: Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração;" Ante o explicitado no artigo 37 da 

CF/88, verifica-se o princípio da moralidade, mediante o qual, exige-se do 

Administrador Público ao exercer a sua função, a conduta ética, honesta, 

de boa fé e de lealdade, os quais constituem pressupostos necessários à 

validade do ato administrativo. O direito líquido e certo à nomeação de 

candidato, mesmo diante da aprovação fora do número de vagas 

disponibilizadas no certame, caracteriza-se ante a ocorrência de 

contratações temporárias de caráter precário no período de validade do 

concurso, porque demonstrada a necessidade da Administração da 

contratação de pessoal para a execução do serviço objeto do concurso 

público realizado. Nesse sentido também está o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITOSUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. 

CARGO VAGO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 

ENCONTRA-SE CEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no 

sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui 

direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, 

bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da 

contratação de servidores temporários. 2. Consoante destacado pelo 

Tribunal a quo e nas informações prestadas pela Secretaria de Educação 

"(...) o cargo pretendido pelo Impetrante ainda está ocupado pelo Sr. 

Jeferson Henrique, então candidato aprovado no concurso em que 

concorreu o Impetrante e onde atingiu a posição de primeiro lugar no 

cadastro de reserva. O Sr. Jeferson Henrique atualmente está lotado em 

uma entidade ensino no Município de Capixaba/AC, onde exerce 

temporariamente a função de Diretor, posto que foi cedido pelo Governo 

Estadual. Ou seja, em que pese não estar de fato exercendo o cargo em 

que foi nomeado, o Sr. Jeferson Henrique nele permanece, o que 

caracteriza-o como preenchido, ao revés do que supunha o impetrante." 

(fl. 91).3. No presente caso, apesar de ter sido demonstrada a efetiva 

contratação de temporário que induziria a preterição, não houve a 

comprovação acerca da existência de cargo vago,uma vez que o servidor 

efetivo, ocupante do cargo em questão, está cedido, o que afasta a 

convolação da expectativa de direito do candidato, ora recorrente.4. 

Agravo regimental não provido.AgRg no RMS 40676 / ACAGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2013/0010253-9. RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES 

(1141). ÓRGÃO JULGADOR T2. SEGUNDA TURMA. DATA JULGAMENTO 

06/06/2013. DATA PUBLICÃO DJe 11/06/2013. (sem grifos no original). 

Outrossim, O STF já pacificou o entendimento favorável a pretensão do 

requerente, qual seja, reconhecendo que a expectativa de direito à 

nomeação do candidato classificado convocá-lo em direito, quando dentro 

do prazo do certame são realizadas contratações ilegais e precárias para 

ocupação de cargos públicos disponíveis. 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: 1003458-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EDUARDO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003458-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DIEGO EDUARDO DA SILVA 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos que a reclamante, requereu antes da audiência de conciliação a 

desistência do feito, informando não haver mais interesse em sua 

tramitação. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003992-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003992-58.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DETIL NOLASCO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 
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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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230276 Nr: 1360-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DA ROCHA BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO FERNANDES DA ROCHA BORBA, 

Cpf: 00769429459, Rg: 4.976.576, brasileiro(a), solteiro(a), advogado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de BRUNO 

FERNANDES DA ROCHA BORBA, acima qualificado, como incurso na pena 

do artigo 89 da Lei n° 8.666/1993.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Despacho: Vistos etc, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em desfavor de Ricardo Luiz Henry, Laurileu Luiz da 

Silva, Luiz Alberto Gallindo Martins e Bruno Fernandes da Rocha Borba, 

qualificados nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 89, 

da Lei nº. 8.666/93. A denúncia foi recebida em 24 de julho de 2013 (fl. 

17). O denunciado Laurileu Luiz da Silva foi devidamente citado (fl. 32), 

apresentando resposta à acusação à fl. 69/70, arrolando as mesmas 

testemunhas indicadas pela acusação. O denunciado Ricardo Luiz Henry, 

após citado por hora certa (fl. 74), foi citado pessoalmente à fl. 75, 

apresentando resposta à acusação à fl. 218/236, arrolando cinco 

testemunhas. Realizou-se o interrogatório do denunciado através de Carta 

Precatória, constante à fl. 247/249. Em decisão proferida à fl. 80/81, 

adotou-se o rito processual especial previsto na Lei nº. 8.666/93. A 

citação do denunciado Luiz Alberto Gallindo Martins deu-se à fl. 139, 

apresentando resposta à acusação à fl. 87/121. O Ministério Público, em 

manifestação de fl. 206/207, pugna pela citação por edital do denunciado 

Bruno Fernandes da Rocha Borba. DECIDO. Analisando os autos, 

verifica-se que os denunciados Ricardo Luiz Henry, Laurileu Luiz da Silva 

e Luiz Alberto Gallindo Martins foram devidamente citados, 

respectivamente, à fl. 75, 32, 139, apresentando resposta à acusação à fl. 

218/236, 69/70 e 87/121. O denunciado Bruno Fernandes da Rocha Borba, 

até o presente momento, não foi citado, conforme se verifica pelas 

certidões de fl. 211 e 212. Deste modo, considerando as tentativas 

infrutíferas de citação pessoal do acusado Bruno Fernandes da Rocha 

Borba, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de não 

causar prejuízos aos demais denunciados, determino o desmembramento 

do feito em relação ao denunciado Bruno, certificando-se. Após, CITE-SE 

o mesmo por edital, com as cautelas de praxe, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem 

resposta, voltem-se os autos conclusos. Caso compareça o réu, e declare 

não ter condições de constituir advogado, desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública para patrocinar sua defesa, concedendo-lhe vista dos autos no 

ato de nomeação. Prejudicada a realização da audiência, haja vista 

ausência de intimação do acusado Luiz A Galindo, acerca do ato 

processual. Aguarda-se o retorno da Carta precatória expedida às fls. 

198 para interrogatório do réu Luiz Alberto Gallindo Martins, após volte-me 

conclusos para demais deliberações. Concedo prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada de instrumento de procuração. Cumpra-se.

Cáceres, 20 de fevereiro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração a informação retro, bem como a petição de 

fl. 186/187, determino a intimação do patrono, que deverá apresentar a 

resposta à acusação no prazo legal.

 Ás providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169783 Nr: 6066-10.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VARGAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, DEFIRO, o pedido de 

restituição formulado por Janio Murtinho Cardoso, para que seja restituído 

o revólver ROSSI, calibre 38, n° D78315, cadastro SIGMA 2344, coldre de 

couro e munições (termo de apreensão de fls. 13). No mais, proceda o Sr. 

Gestor o necessário a fim de que o acusado Ivo Vargas Neto faça o 

levantamento da quantia paga referente à fiança, devendo o valor ser 

depositado na conta por ele informada em fls. 129/131. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221619 Nr: 8229-55.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON PACHECO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Mailson Pacheco de 

Moura, cuja condenação restou fixada em 06 (seis) meses de detenção e 

10 (dez) dias multa, sendo que deveria estar cumprindo em regime 

aberto.O reeducando não foi localizado para intimação (fls. 53).Às fls. 

54/55, o MP requereu a regressão cautelar do atual regime para o 

fechado. Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de 

um dever imposto no curso da execução penal demonstra a inaptidão do 

réu para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, dando 

ensejo a que se intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena 

imposta. Nesse sentido, a medida se justifica tão-somente pela 

constatação de estar o acusado frustrando os fins da execução penal, 
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não sendo merecedor de receber tratamento mais brando do sistema 

prisional, pelo que não vislumbro a alegada violação ao princípio da 

presunção de inocência.O argumento trazido acima não colide com o 

princípio da presunção de não-, cuja pena, somada ao restante da pena 

em execução, torne incabível o regime (artigo 111).§ 1º O condenado será 

o condenado, acusado do COMETIMENTO de outro crime doloso, seja 

previamente ouvido a fim de que possa eventualmente justificar a prática 

do delito que lhe foi imputado, como expressamente exige o § 2º, do art. 

118 da LEP, antes de uma possível regressão definitiva.Assim, 

aguarde-se a recaptura do recuperando, fazendo os autos conclusos 

imediatamente para designação de audiência tão logo seja 

encontrado.Insira o mandado de prisão junto ao cadastro nacional do 

CNJ.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 50401 Nr: 67-57.2006.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PEREIRA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 67-57.2006.811.0006 – Cód. 50401

Visto.

Denoto dos autos que a i. representante do parquet impugnou o cálculo de 

pena de fls. 295, sob argumento de que os dias remidos pelo reeducando 

na data de agosto de 2016 até dezembro de 2017 perfaz o total de 122 

dias e não 153 dias.

 Contudo, verifica-se que na referida planilha acostada em fls. 294, 

também há as remissões por estudo do reeducando, as quais somadas as 

remissões de trabalho totalizam 153 dias, consoante demonstrado no 

cálculo de pena ora impugnado.

 Ademais, nesta data, fora confeccionado novo cálculo de pena nos 

autos, computando-se também as remissões do reeducando de fls. 

297/298, respeitando o disposto no art. 126, §1°, inciso I da Lei de 

Execução Penal. Sendo assim, dê-se vistas dos autos às partes para 

manifestação acerca do cálculo de pena que segue anexo a presente 

decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 139089 Nr: 8652-25.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 8652-25.2011.811.0006 – Cód. 139089

Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Nilson 

Ramos da Silva, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216072 Nr: 3821-21.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Valdir Alves de Toledo, 

qualificada nos autos, encontra-se cumprindo sua pena em regime aberto.

Não fora expedido mandado de intimação, devido à ausência de endereço 

do réu nos autos (fl. 26).

Em consulta ao site eletrônico do TJMT, esse juízo localizou o endereço do 

reeducando, em São José dos Quatro Marcos/MT (fls. 29).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se morando na Comarca de 

José dos Quatro Marcos/MT, entendo que a presente guia de execução 

penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado morando na Comarca de José dos 

Quatro Marcos/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Várzea Grande/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221484 Nr: 8129-03.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde a recuperanda Tatiane Vieira de Souza, 

qualificada nos autos, cuja condenação restou fixada em 21 (vinte e um) 

anos de reclusão e encontra-se cumprindo sua pena em regime fechado.

Em oficio de fls. 121/122 foi informado que a recuperanda foi transferida 

para penitenciaria de Cuiabá/MT, para tratar de um problema de saúde no 

Hospital Julio Muller.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducanda encontra-se cumprindo pena na 

Comarca de Cuiabá/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando a condenada cumprindo pena na Comarca de 

Cuiabá/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Cuiabá/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 138501 Nr: 8007-97.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Marcelo Alves dos 

Santos, qualificada nos autos, encontra-se cumprindo sua pena em regime 

semiaberto.

Conforme certidão acostada às fls. 106 e extrato anexo, o apenado está 

detido em Cuiabá/MT, em virtude de mandado de prisão expedido nos 

autos do processo executivo de pena 29489-51.2015.811.00042, Cód 
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4237613, em tramite na segunda vara criminal daquela comarca.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se cumprindo pena na 

Comarca de Cuiabá/MT, entendo que a presente guia de execução penal 

deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Sendo assim, estando o condenado cumprindo pena na Comarca de 

Cuiabá/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Cuiabá/MT, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170479 Nr: 6635-11.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE PINHO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº 6635-11.2014.811.0006 - Cód. 170479

Vistos.

Compulsando os autos vejo que a guia de execução de pena de fls. 230 

estabelece regime inicial fechado ao reeducando.

 Sendo assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor do apenado a 

fim de que inicie o cumprimento de sua reprimenda.

 Após o recolhimento do reeducando no ergástulo local, elabore-se cálculo 

de pena nos autos, a fim de unificar todas as guias acostadas nos autos.

 Após, vistas as partes para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175228 Nr: 10118-49.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 10118-49.2014.811.0006 – Cód. 175228Vistos.Denoto dos 

autos, que o recuperando fora condenado à pena de 01 (um) ano de 

reclusão, em regime semiaberto (fls. 128/131). Isso posto, determino a 

intimação do reeducando para que, nos termos da sentença proferida em 

seu desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu regime 

SEMIABERTO:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, 

ante a inexistência de Colônia Penal, a partir das 19 horas de um dia até as 

06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo; 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 

5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se 

que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o 

sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura das 

obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as a mesma, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. gestor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191955 Nr: 9511-02.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOMINGOS DE SOUZA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo nº. 9511-02.2015.811.0006 – Cód. 191955

Visto.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o recuperando 

teve sua pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, 

convertida em uma pena restritiva de direito, a saber: prestação 

pecuniária.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com a seguinte pena 

restritiva de direito:

a) o pagamento de prestação pecuniária, no valor de dois salários 

mínimos, equivalente a R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro 

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.

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.

Para tanto, acolho a cota ministerial de fls. 97/98, devendo a tentativa de 

intimação ser procedida nos endereços fornecidos em fls. 97.

 Caso não encontrado o reeducando, certifique-se ainda o Sr. Oficial de 

Justiça se seus irmãos Claudinei de Souza Bispo ou Claudemir de Souza 

Bispo residem nesses endereços e se sabem do paradeiro do 

reeducando. Devidamente certificado, ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208427 Nr: 8971-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON WANDER CAMPOS RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado WELLITON WANDER CAMPOS RODRIGUES DA SILVA 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 

396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 9217-13.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 9217-13.2016.811.0006 – Cód. 222611

Visto.

Nesta data, tendo em vista que junto a secretaria da Vara inexiste servidor 

apto a confecção do cálculo de pena, eis que o único servidor que 

conhece o sistema MGP encontra-se me gozo de férias, o cálculo de pena 

foi atualizado pela assessoria deste gabinete.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222713 Nr: 8968-28.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SIDRONE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o recuperando Thiago Sidrone de 

Souza, qualificado nos autos, encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Às fls. 72/73, o recuperando pugnou pela remessa dos autos de 

execução penal à Comarca de Nova Guarantã do Norte/MT, visto que 

trabalhará na cidade, bem como possui familiares no local.

 O i. representante do Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 74).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando possui residência na Comarca de 

Comarca de Nova Guarantã do Norte/MT, entendo que a presente guia de 

execução penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

 Nesse sentido:

"Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Comarca de Nova Guarantã do Norte/MT, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

Determino ao reeducando que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de 

sua intimação, compareça a Juízo de Nova Guarantã do Norte/MT, visando 

dar início ao cumprimento d sua pena.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226312 Nr: 11647-98.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RAMOS DA SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508/MT

 Processo nº. 3394-68.2010.811.0006 – Cód. 98310

Vistos.

Tendo em vista que as condições do livramento condicional já foram 

devidamente estabelecidas em fls. 327/327-v, e que o reeducando já fora 

devidamente intimado em audiência admonitória, e, além disso, encontra-se 

cumprindo as referidas condições (fls. 04 e 333), deixo de determinar a 

intimação do mesmo.

Ademais, verifico que o termo de audiência de fls. 327 não constou o 

endereço do reeducando nesta Comarca, razão pela qual determino a 

intimação do reeducando, quando comparecer mensalmente neste Juízo, 

para informar seu endereço atualizado.

 Aguarde-se o cumprimento da pena, ou qualquer notícia de 

descumprimento, ou, ainda, qualquer fato que justifique nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 152270 Nr: 11234-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA RODRIGUES, WEDERSON 

GOMES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que 

faço para ABSOLVER os acusados Wederson Gomes Soares e Maria 

Madalena Rodrigues, da prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1º, 

do Código Penal, e art. 180, caput, do Código Penal, sob o manto do 

brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal).Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Sem custas.P.R.I.C.Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.José 

Eduardo MarianoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213286 Nr: 1825-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DECAMPOS 

FONSECA - OAB:20465

 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 defesa 

previa no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213286 Nr: 1825-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DECAMPOS 

FONSECA - OAB:20465

 Visto.

Ante a certidão de fls. 55, determino que se intime o denunciado para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Após, em não havendo apresentação de defesa prévia, à Defensoria 

Pública.

Em caso positivo, conclusos para análise do pleito.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213286 Nr: 1825-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DECAMPOS 
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FONSECA - OAB:20465

 Visto.

Em consulta aos órgãos conveniados ao E. TJMT fora localizado novo 

endereço do denunciado nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, 

conforme documento anexo.

 Diante disso determino novas diligências para citação dos mesmos, nos 

termos da decisão de fls.85.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213286 Nr: 1825-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DECAMPOS 

FONSECA - OAB:20465

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando -lhe sobre a advertência do parágrafo 

segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DAS PARTES INTIMAÇÃO DAS PARTES partes 

para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento. Processo: 1000989-98.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 59.048,86; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Parte Autora: AUTOR: TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000009-20.2018.8.11.0005 AUTOR: ND COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA RÉU: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS 

LTDA - ME, LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 29 de maio de 2018, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000009-20.2018.8.11.0005 AUTOR: ND COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA RÉU: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS 

LTDA - ME, LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 29 de maio de 2018, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 
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do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO VILSON SOLANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000913-74.2017.8.11.0005 AUTOR: AVELINO VILSON SOLANO RÉU: TB 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Defiro o 

pedido de fls. 49. Proceda-se com a citação da parte requerida via Oficial 

de Justiça, uma vez que não foi possível efetuar a citação da parte 

requerida via correio, no endereço mencionado na inicial. Portanto cancelo 

a audiência designada para esta data, qual seja 07/02/2018 e redesigno 

audiência de conciliação e mediação para o dia 18/04/2018, às 14:30 

horas, período suficiente para citação e intimação da parte requerida. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45566 Nr: 2223-79.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o credor para fornecer dados bancários para levantamento de 

Alvará Judicial, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 3338-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneildo Vieira Ponde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que apresente a planilha atualizada, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3616 Nr: 373-83.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 373-83.1993.811.0005 cód 3616

ESPÉCIE: Cumprimento de Sentença

PARTE REQUERENTE: Cláudio Pizzatto

PARTE REQUERIDA: Marcos Ivan Perazza

INTIMANDO(A, S): Marcos Ivan Peraza, CPF 106.905.901-30

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 13.292.500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Marcos Ivan Peraza, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que constitua novo patrono nos autos, no prazo 

de legal.

 SENTENÇA: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o advogado 

da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme 

faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil. Assim, em vista do 

que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação da parte 

executada por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, para 

que constitua novo patrono. Após, a intimação do devedor, proceda-se à 

suspensão do processo pelo prazo de 20 dias. Decorrido o prazo 'in albis', 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Diamantino - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11044 Nr: 1024-71.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OsIeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VIELA - OAB:13206, 

LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva 

Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que apresente a planilha atualizada, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89252 Nr: 1591-48.2013.811.0005

 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: Cleyton Ramos Rodrigues - ME ( Torra Torra 

Confecções ), Cleyton Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D Stake Calçados e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para manifestar em 05(cinco)dias, acerca 

da devolução da Carta Precatória e Certidão Negativa de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91027 Nr: 3231-86.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Áurea de Lourdes Zuliane de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito. Conforme despacho de fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado proxima Gleba Sumidoro 

(zona rural)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83262 Nr: 2173-19.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Chama Junior, Carlos de Souza 

Monteiro, Denise de Souza Feliciano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:OAB/MT 158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2173-19.2011.811.0005 cód 83262

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINARIO

PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

PARTE RÉ: Geraldo Chama Junior e Carlos de Souza Monteiro e Denise de 

Souza Feliciano Monteiro

CITANDO(A, S): Carlos de Souza Monteiro, Cpf: 99039990891 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), e Geraldo Chama Junior, Cpf: 09184156830, Rg: 

13261014 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , agropecuarista

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/07/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 39.774,40

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

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

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta.

RESUMO DA INICIAL: Propôs ação de servidão em face dos requeridos 

alegando ser a vencedora do certame licitatório, leilão de concessão 

pública para a construção e implantação dos circuitos elétricos em 600kv, 

a realizar estudos geológicos e topográficos, necessários a elaboração 

do Projeto Básico da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho – 

Araraquara 2, atravessando os estados de Rondônia, Minas Gerais, Mato 

Grosso e São Paulo, tudo em conformidade com o processo administrativo 

n. 48500.006602/2010-46. Expõem que os requeridos alegam que teram 

grandes prejuízos, dificultando a instalação das linhas de transmissão pois 

requerem vultosa indenização. Por fim fez os pedidos de praxe.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 

274/274verso. Citem-se as partes demandadas, 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 Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa das partes requeridas, a 

qual deverá ser intimado 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. 

Citem-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Diamantino - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 3288-75.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 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.Intime-se a parte 

devedora acerca da adjudicação do bem, conforme requerido pelo 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88336 Nr: 637-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alirio Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Tapurah-MT 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1073-87.2015.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Bomfanti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a petição e demais documentos de fls. 

04/230, trata-se de pedido incidental de Exceção de Incompetência 

protocolado na Comarca de Sorriso/MT.

Verifico, ainda, que o referido incidente de Exceção de Incompetência foi 

acolhido, conforme consulta no site do TJ/MT e cópia da decisão de fls. 

202/202verso (autos em apenso) e determinou, ainda, o apensamento do 

referido incidente nos autos no processo tombado sob nº 

3505-21.2011.811.0005 – Código 84332, em apenso.

Ante o exposto, CANCELO as decisões de fl. 231 a fl. 238.
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Após as formalidades legais, arquive-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102861 Nr: 2893-44.2015.811.0005

 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: Eugênio Rossi, Aladia Silveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrossensal Agropecuária e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolaine F.F.Peron - 

OAB:OAB/MT 10.101, Andrea Pinto Biancardini - OAB:OAB/MT 5.009, 

Bruna Elisa Peron - OAB:OAB/MT 14604, Otacílio Peron - 

OAB:3.684-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que ambas as partes não concordaram com 

o valor proposto pelo perito, alegando serem exorbitantes.

No caso, a profissional não está obrigado a realizar a perícia pela 

remuneração abaixo de sua proposta ofertada, assim sendo, DESTITUO a 

perita nomeada anteriormente e, nos termos da decisão de fls. 321/322, 

NOMEIO para o cargo o perito o Sr. SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS, 

engenheiro agrônomo, com endereço na Av. das Palmeiras, nº 836, Caixa 

Postal 242, Diamantino/MT, fones: (65)3337-1010, (65)99926-2318, 

engearamis@gmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104407 Nr: 315-74.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Considerando-se que este Juízo já proferiu Sentença nos autos, 

esgotando-se a tutela jurisdicional, após as formalidades legais 

arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123928 Nr: 382-68.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorotéia Francisca de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica eTransportes Eireli- MT-Auto 

Eletrica Transportadora, Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimo o patrono da parte executado acerca do teor da sentença de fls. 

623/624, a seguir transcrita: 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.: 6098 Nr: 205-47.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Firmino de Oliveira

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Intimo o patrono da parte credora para apresentar a planilha atualizada, 

no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10926 Nr: 899-06.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Breda

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

OAB:10.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO O PROCURADOR DO EXEQUENTE PARA QUE COMPAREÇA 

PERANTE ESTA SECRETARIA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA DE 

CITAÇÃO EXPEDIDA PARA COMARCA DE CAXIAS DO SUL-PR, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24009 Nr: 1955-35.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Mozer Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - 

OAB:8141-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 
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CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo Diamantino 

(zona urbana)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27679 Nr: 1639-85.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 1639-85.2005.811.0005 – CÓDIGO: 27679

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S/A e Euclides Geraldo Trabachin

PARTE REQUERIDA: Walter Trabachin

INTIMANDO(A, S): Exequente: Banco do Brasil s/a, CNPJ: 0000000078700, 

brasileiro(a), Endereço: Rua João Batista de Almeida, S/n, Bairro: Centro, 

Cidade: Diamantino-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, INCISOS II E III, § 1º E § 2º, DO NCPC.

Decisão/Despacho: Vistos etc. Considerando-se a inércia do advogado 

em dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 149, 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.

Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1507-57.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o patrono da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento 

do feito. Conforme despacho de fls. 208.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39729 Nr: 606-21.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Intimo a executada, para querendo, oferecer embargos á execução no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca da penhora realizada via Renajud nos 

seguintes bens: a) Veiculo automotivo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa 

NJS-1456. b) Moto Honda/CG 125 Titan, placa JYR-2142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82175 Nr: 862-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Fatima Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo Diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88053 Nr: 321-86.2013.811.0005

 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: Devanilsa da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

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

OAB:10.661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A/MT

 Intimo o patrono da parte requerida do r. despacho de fls. 140, a seguir 

transcrito: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 136. Em nada requerido em 15 

(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89912 Nr: 2253-12.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte credora para retirar a Certidão Comprobatória de 

Débito, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2360-22.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves de Souza

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que apresente a planilha atualizada, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97581 Nr: 399-12.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 
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Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte credora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108320 Nr: 1738-69.2016.811.0005

 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: Luiz Carlos Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes, Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Jean Peterson de Camargo OAB/MT 

18.102-O, para devolução dos autos em atraso, no prazo de três dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, §§1º 

ao 5º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123676 Nr: 294-30.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adejamil da Silva Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:MS/- 8.659, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123816 Nr: 336-79.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123915 Nr: 373-09.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Renata Barros Sturmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Quessada Justino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Moreira Leite 

Nogueira - OAB:MT-9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. A. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1000128-15.2017.8.11.0005 AUTOR: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 

RÉU: JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA I – Trata-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável post mortem promovida por 

Edelucia Ferreira de Oliveira contra João Vitor de Araújo Silva, 

representado por sua genitora, Ana Lúcia de Araújo Rodrigues, alegando, 

em síntese, que conviveu com o de cujus Marcelo Sebastião Ferreira da 

Silva por um período de 06 anos aproximadamente, pretendendo o 

reconhecimento da união estável. Citado o réu (id. 5591628), permaneceu 

inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, deixando, entretanto, de 

produzir efeitos por se tratar de direito indisponível. Realizada audiência 

de instrução: ouvida a testemunha Mara Aparecida Podran Walker. 

Aportaram alegações finais (id. 10919897). O Ministério Público manifestou 

pela procedência da demanda (id. 11030117), compreendendo a 

declaração de união estável no período de 31.12.2010 a 26.07.2016. É o 

relatório. Decido. Deve-se salientar que os aspectos fáticos estão 

demonstrados pelos documentos já constantes do caderno processual, 

não havendo outras provas a serem produzidas. É, pois, cabível o 

julgamento do feito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A ação é procedente. Isso porque a testemunha Mara 

Aparecida Podran confirmou os fatos narrados na inicial, afirmando que a 

autora conviveu em união estável com Marcelo Ferreira da Silva desde o 

ano de 2010 até a data de seu óbito. A documentação carreada aos autos 

revela o relacionamento entre a autora e o de cujus: declaração de união 

estável datada de 18.09.2015 com firma reconhecida do falecido (id. 

4829461), declarações que retratam a convivência do casal, ratificada, 

ainda, pelas fotografias, certidão de óbito - observações (ids. 4830297, 

4830304, 4829500, 4829513, 4829522 e 4829424). Consta, ainda, a 

carteira do SEST SENAT (ids. 4829475 e 482948) demonstrando que a 

autora possuía a condição de dependente do de cujus no sindicato ao qual 

Marcelo era filiado, na ata de audiência acostada ao id. 4830308 

(processo nº 0001212-70.2016.5.23.0056), a requerente foi considerada 

beneficiária de 50% das verbas rescisória do de cujus. Ademais, do que 

se extrai dos autos é que a autora e o falecido consolidaram união 

estável, pública e duradoura, enquanto foi possível, dissolvendo-se em 

razão do óbito de Marcelo. Vê-se que os documentos acima mencionados 

demonstram a existência da união entre Edelucia Ferreira de Oliveira e 

Marcelo Sebastião Ferreira da Silva como se casadas fossem. Inexiste 

nos autos qualquer elemento que descaracterize o reconhecimento da 

união, uma vez presentes os requisitos básicos da entidade familiar, que 

de rigor deve ser reconhecida. Nesse sentido o Código Civil em seu artigo 

1.723 dispõe: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 

o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”. Por 

outro lado, no que concerne ao termo inicial da convivência, deve-se 

considerar o dia 31.12.2010, pois não foram especificados o dia e o mês 

em que a união iniciou, como bem salientou o Parquet. Posto isso, julgo 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo-a com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a existência de 

união estável entre Edelucia Ferreira de Oliveira e Marcelo Sebastião 

Ferreira da Silva, no período de 31.12.2010 a 26.07.2016. II – Int. 

Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3198-67.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldorema Terezinha Viana Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1 e ainda, do contido no Oficio 

nº 3161/2017-DOF 0059329-67.2017.8.11.0000, INTIMO a Advogada da 

Devedora para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109897 Nr: 2526-83.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandair Boone Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2526-83.2016.811.0005.

I. Certifique se houve a expedição dos ofícios aos órgãos especificados 

na sentença de fl. 818.

II – Após, arquive-se.

Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87775 Nr: 28-19.2013.811.0005

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stoessel Santos Filho, Arduino dos Santos, 

Oracildes da Costa Barros, Jorge Borges de Amorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 28-19.2013.811.0005.

I. Em decorrência da reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso redesigno a audiência para o dia 27.02.2018 às 12h20minutos com 

a finalidade de ouvir Claudeci Neris dos Santos.

 II – Efetive a condução coercitiva de Claudeci Neris dos Santos, pois 

intimado não compareceu a audiência anteriormente designada.

 III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 89497 Nr: 1841-81.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Garcez da Luz Aguila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Prefeito 

Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gaspar da Silva 

- OAB:17.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 1841-81.2013.811.0005.

I – O cálculo de fl. 108 não obedeceu aos termos de sentença (fl. 92). 

Assim, abra-se vista para retificação, com a exclusão de capitalização.

II - Int.

Diamantino/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 106064 Nr: 866-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSRdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:OAB/MT 13116, 

Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B, Vânia dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Autos n. 866-54.2016.811.0005.

I – Delimito a questão de fato qual recairá a atividade probatória sobre:

i) Renda mensal do autor e capacidade de pagamento;

ii) Necessidades do réu;

iii) Condições de vida das partes.

II – Indefiro o pedido de fls. 70/72, pois deve ser processado de forma 

autônoma.

III – Dê-se vista ao autor para retificar o valor da causa, nos termos do 

artigo 292, § 2°, do CPC.

IV – Dê-se vista as partes para especificação de provas.

V - Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 2137-79.2008.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGdCR, MEdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Kleber José Menezes Alves - OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Jose Alves Moreira - 

OAB:11369, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379

 Autos n. 2137-79.2008.811.0005.

I – A memória de cálculo a ser elaborada é simples, podendo ser 

elaborada com a utilização de programa a ser obtido na rede mundial de 

computadores. Assim, é dispensável a utilização do aparelho estatal para 

essa finalidade.

Posto isso, indefiro o pedido de fl. 226.

II – Int.

Diamantino/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 1766-81.2009.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM, MJSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- Unidade Cuiabá/MT - OAB:

 Autos n. 1766-81.2009.811.0005.

I – A petição de fls. 135 e verso indicou o valor atualizado do débito, de 

forma que a pretensão de fls. 136/138 não merece acolhimento.

Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 43709 Nr: 374-72.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Costa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 374-72.2010.811.0005.

I – Defiro os pedidos de fls. 171/172.

II - Int.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90405 Nr: 2713-96.2013.811.0005

 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: DdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Autos n. 2713-96.2013.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 26748 Nr: 960-85.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bueno Bispo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Jose Metello de 

Siqueira - Procurador do INSS - OAB:3691

 Autos n. 960-85.2005.811.0005.

I – Diante da informação de fl. 177 verso, cumpra-se a decisão de fl. 169.

 II – Int.

 Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 914-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Costa Veloso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

Procuradora Federal - OAB:, Diego Pereira Machado - OAB:1526582

 Autos n. 914-91.2008.811.0005.

I – Intime-se o patrono Dr. Helton George Ramos para assinar a petição de 

fls. 322/323.

II – Int.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41757 Nr: 2559-20.2009.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Estevina Mariana da Silva, 

Luzia Nunes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766, 

Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2559-20.2009.811.0005.

I – Em análise dos autos observo que as contas foram prestadas, não 

tendo ocorrido impugnação. Posto isso, julgo prestadas as contas e 

determino o arquivamento dos autos.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 3202-07.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3202-07.2011.811.0005.

I – Defiro os pedidos de fl. 94, apensem-se os presentes autos ao de n. 

1050-98.2002.811.0005 (Cód. n. 14831).

II – Int.

Diamantino/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84256 Nr: 3420-35.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiane Kruger do 

Nascimeto - OAB:12216/O

 Autos n. 3276-51.2017.811.0005.
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I – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 80.

II - Int.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98068 Nr: 642-53.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osanir Ferreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Autos n. 642-53.2015.811.0005.

I – Trata de ação de ressarcimento de danos ao erário com medida 

cautelar de indisponibilidade de bens ajuizado pelo Ministério Público 

contra Osanir Ferreira do Nascimento sustentando, em apertada síntese, 

dano ao erário devido a sua contratação pela Câmara Municipal de 

Diamantino, e cedido à Prefeitura Municipal, o mesmo não prestava 

efetivamente seus serviços neste ente (funcionário fantasma).

Recebida a inicial, deferida a cautelar, notificado o município de 

Diamantino-MT até o momento não manifestou interesse em integrar a lide 

(fl. 452).

Citados o réu apresentou manifestação à fl. 455/457.

 É o relatório. Decido.

 Em decorrência da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator, 

Teori Zavascki no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP determino a 

suspensão do feito por 180 dias ou até o julgamento do recurso.

II – Certifique-se a escrivania o prazo de fl. 452.

III - Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 15 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 que sobrestou a tramitação das demandas que tenham por objeto a 

prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

tipificados como ilícitos de improbidade administrativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122509 Nr: 4354-80.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcimary Laura de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcimary Laura de Oliveira - 

OAB:11738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4354-80.2017.811.0005.

I – Recebo os embargos à execução e determino a abertura de vista para 

impugnação.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123638 Nr: 279-61.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRA, VHAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de Nova 

Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 279-61.2018.811.0005.

I – O processo deverá correr em segredo de Justiça, devendo o cartório 

tomar as providências necessárias para tanto.

II – Defiro o pedido de Justiça gratuita.

III – O presente processo foi distribuído por dependência aos autos nº 

158-77.2011.811.0005, entretanto este encontra-se arquivado. O feito 

está devidamente instruído, não havendo necessidade de desarquivar 

para apensamento.

IV – Cite-se o executado para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme prevê o 

artigo 528 do Código de Processo Civil. Caso o executado não pague o 

débito ou se a justificativa não foi aceita, além do protesto judicial, será 

decretada a prisão pelo prazo de 01 a 03 meses (artigo 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil).

V – Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 23614 Nr: 1667-87.2004.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Alves Macedo, Cleonice Alves Macedo, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivalter de Almeida Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Autos n. 1667-87.2004.811.0005.

I. Conforme o falecimento do executado, nomeio a inventariante Eliana 

Muriana de Queiroz (fl.65) do bem penhorado.

II. Int.

Diamantino/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 35405 Nr: 252-30.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 252-30.2008.811.0005.

I. Trata-se de pedido de autorização judicial de visitas formulado por 

Carmem da Silva Soares para que os menores Anna Vitória Querobino da 

Silva e Júlio Cesar Querobino da Silva, seus filhos, ao preso Célio Soares 

da Silva (fls. 828/828v).

 Instruído o feito com certidão de nascimento dos infantes e documentos 

pessoais da requerente (fls. 829/836).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (fl. 847).

É o relatório. Decido.

 O convívio familiar é salutar e extremamente benéfico para a 

ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e 

garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41 inciso X , 

da Lei de Execuções Penais .

 O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio 

familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer 

limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se 

trata de direito absoluto.

Na espécie, não se verifica impedimentos para o pedido formulado.

Posto isso, autorizo a visita dos infantes Anna Vitória Querobino da Silva e 

Júlio Cesar Querobino da Silva, acompanhados de sua genitora, Sra. 

Carmem da Silva Soares, para o segregado Célio Soares da Silva, nos 

mesmos dias que os outros presos têm o direito de visitas, com base no 

artigo 41, inciso X, da LEP.

II. Int.

III. Dê-se vista ao Ministério Público do pedido de fl. 848/848v.

 Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 2044-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridio de Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2044-77.2012.811.0005.

I – Dê-se vista a Fazenda Pública Municipal da petição de fls. 196/197.

II – Int.

 Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91333 Nr: 23-60.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFPM, DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23-60.2014.811.0005.

I – Intime-se o executado no endereço de fl. 101 para, em 03 dias, efetuar 

o pagamento de R$ 29.183,51, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 18 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 658-41.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Olivati Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAE - Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 658-41.2014.811.0005.

I – Retifique-se no cartório distribuidor e no setor de cadastro que o feito 

se encontra na fase de cumprimento de sentença.

II – Intime-se o executado para, em 30 dias, impugnar a execução (artigo 

535 do Código de Processo Civil).

III – Int.

 Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93098 Nr: 1338-26.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Salvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Secretaria de 

Estado de Saúde, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Autos n. 1338-26.2014.811.0005.

I – Diante da informação de fls. 165/166 suspendo o processo pelo prazo 

de cento e vinte dias.

II – Decorrido o prazo assinalado dê-se vista a parte autora para informar 

se foi realizado o procedimento cirúrgico.

 III - Int.

Diamantino/MT, 17 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95030 Nr: 2415-70.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SASdS, AdFBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT, Paulo Eduardo Lenzi - OAB:, 

Vanessa Aparecida Moreira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 2415-70.2014.811.0005.

I – Dê-se para memoriais finais e, em seguida, ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 12 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112343 Nr: 3873-54.2016.811.0005

 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: JCdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Autos n. 3873-54.2016.811.0005.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114650 Nr: 619-39.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Garcia dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº 619-39.2017.811.0005.

I – Compulsando os autos verifico que os documentos encartados às fls. 

107/132 se referem ao reeducando Whalison Teixeira Lima.

 Assim, desentranhe os referidos documentos juntando ao executivo do 

reeducando Whalison Teixeira Lima.

II – O ofício 18/2018 da comarca de Rosário Oeste/MT foi juntado aos 

autos às fls. 131/132.

 Solicito à gestora que verifique os andamentos realizados na forma virtual 

e que não foram juntados (CD- 132).

III – Elabore cálculo computando-se tão somente os dias remidos pelo 

estudo informado nos atestados apontados à fl. 136.

Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114966 Nr: 783-04.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdPG, JGGA(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joceli Kuhn - OAB:3.913/MT, 

Weliton de Almeida Santos - OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/O

 Autos n. 783-04.2017.811.0005.

I. Em decorrência da petição de fls.187 e verso cancelo a audiência 

designada à fl.184.

II. Dê-se vista ao Ministério Público da petição de fls.187 e verso.

III. Int.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 fevereiro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119993 Nr: 3276-51.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nobre de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NOBREGA - 

OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3276-51.2017.811.0005.

I – Defiro o pedido de fl. 24, determino a liberação da restrição de fl. 48 

realizada nos autos n. 3420-35.2011.811.0005 (Cód. n. 84256).

II - Int.

Diamantino/MT, 05 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121417 Nr: 3828-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 3828-16.2017.811.0005.

I. Em decorrência da reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso redesigno a audiência para o dia 27.02.2018 às 13h45minutos.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121741 Nr: 3966-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3966-80.2017.811.0005.

I. Expeça-se guia de execução provisória.

II. Recebo o recurso de apelação interposto.

III. Tendo em vista que o Ministério Público apresentou contrarrazões 

encaminhe o feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino/MT, 19 de janeiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122549 Nr: 4375-56.2017.811.0005

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4375-56.2017.811.0005.

I. Em decorrência da reunião no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso redesigno a audiência para o dia 27.02.2018 às 14h20minutos.

 II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 

às 08hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA AGRIPINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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 21/03/2018 

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: 1001652-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HARON ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MOTA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 

às 08hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 

às 08hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO APOLONIO 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 21/03/2018 

às 09hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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 21/03/2018 

às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDA DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000148-69.2018.8.11.0005 REQUERENTE: EDA DIAS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, vislumbra-se 

que trata-se de discussão acerca de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, inserido pela Caixa Econômica Federal. Em análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora propôs a ação em face do Banco Pan S.A. 

Assim, considerando que a Caixa Econômica foi a responsável pela 

inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, é a 

única legítima para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, é de 

conhecimento público que a Caixa Econômica Federal efetuou a compra do 

Banco Pan S.A, o que apenas confirma a legitimidade da Caixa Econômica 

Federal para figurar no polo passivo. Ante ao exposto, reconheço a 

ilegitimidade do BANCO PAN S.A e reconheço a legitimidade passiva da 

CEF para figurar no polo passivo dos autos. Portanto, considerando que o 

polo passivo deve ser composto por pessoa jurídica de direito público, no 

caso, a Caixa Econômica Federal, é inviável o processamento da presente 

ação neste Juízo, a teor do que dispõe o art. 8º da Lei nº. 9.099/95, que 

veda expressamente a possibilidade desse ente jurídico figurar como 

parte em ação perante os Juizados Especiais, ainda mais a que a CEF tem 

como foro a Justiça Federal. Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo extinto o processo com base no artigo 51, inciso III da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ao arquivo com as anotações de 

estilo. P. I. C. Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014449-72.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8014449-72.2013.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - 

EPP REQUERIDO: ANDERSON FERNANDES DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 16 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001415-13.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte 

reclamante sustenta que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao 

crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada (id. 

10506800, p. 9), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de 

débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada alega, em resumo, que 

os valores são devidos e inadimplidos, situação que ensejou a inscrição 

do nome da parte reclamante nos serviços de proteção ao crédito. De 

início, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de 

juntada de comprovante de residência válido, eis que a requerida não 

trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que o autor 

reside em localidade diversa do comprovante de residência apresentado, 

de modo que resta suficiente para a aferição do endereço o comprovante 

de domicílio e a declaração apresentada nos autos. No que tange ao 

interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] leciona que ter sido a 

pretensão resistida e/ou ter ou não ter razão o requerente em suas 

alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, nos seguintes 

termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é 

tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve 

analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, 
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terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de 

concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em 

sua situação anterior ao processo. Por fim, não reconheço a existência de 

conexão deste processo com os autos nº. 1001416-95.2017.8.11.0005, 

vez que embora haja identidade entre as partes, o objeto da ação é 

diferente, já que a negativação deste processo possui valor e data de 

inclusão no SPC/SERASA diversa daquela discutida nos autos em que se 

objetiva a conexão, não havendo, assim, fundamento para a reunião dos 

dois processos para julgamento. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese as alegações da reclamada de que a restrição seria 

devida, a instituição financeira não acostou nos autos qualquer prova 

tendente a sustentar suas afirmações, logo, não coligiu aos autos prova 

que atestasse a regular contratação do suposto débito, tais fatura enviada 

à autora, termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. 

Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para 

comprovar a regularidade da dívida, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito realizada 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. Em 

linhas finais, reduzo o montante usualmente fixado por este juízo nos 

casos de anotações indevidas, considerando a propositura da ação 

nº.1001416-95.2017.8.11.0005, que possui como litigantes as mesmas 

partes deste processo e idêntica natureza indenizatória. Assim, tenho 

como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente da 

inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos 

autos no valor de 128,34 (cento e vinte e oito reais e trinta e quatro 

centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 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, 19 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual 

Civil – Volume Único. 8 ed. Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001416-95.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte 

reclamante sustenta que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao 

crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada (id. 

10506911, p. 9), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de 

débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada alega, em resumo, que 

os valores são devidos e inadimplidos, situação que ensejou a inscrição 

do nome da parte reclamante nos serviços de proteção ao crédito. De 

início, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de 

juntada de comprovante de residência válido, eis que a requerida não 

trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que o autor 

reside em localidade diversa do comprovante de residência apresentado, 

de modo que resta suficiente para a aferição do endereço o comprovante 

de domicílio e a declaração apresentada nos autos. No que tange ao 

interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] leciona que ter sido a 

pretensão resistida e/ou ter ou não ter razão o requerente em suas 

alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, nos seguintes 

termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é 

tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve 

analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, 

terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de 

concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em 

sua situação anterior ao processo. Por fim, não reconheço a existência de 

conexão deste processo com os autos nº. 1001415-13.2017.8.11.0005, 

vez que embora haja identidade entre as partes, o objeto da ação é 

diferente, já que a negativação deste processo possui valor e data de 

inclusão no SPC/SERASA diversa daquela discutida nos autos em que se 

objetiva a conexão, não havendo, assim, fundamento para a reunião dos 

dois processos para julgamento. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese as alegações da reclamada de que a restrição seria 

devida, a instituição financeira não acostou nos autos qualquer prova 

tendente a sustentar suas afirmações, logo, não coligiu aos autos prova 

que atestasse a regular contratação do suposto débito, tais fatura enviada 

à autora, termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. 

Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para 

comprovar a regularidade da dívida, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito realizada 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 
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“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. Em 

linhas finais, reduzo o montante usualmente fixado por este juízo nos 

casos de anotações indevidas, considerando a propositura da ação nº. 

1001415-13.2017.8.11.0005, que possui como litigantes as mesmas partes 

deste processo e idêntica natureza indenizatória. Assim, tenho como 

sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão 

indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos no 

valor de 173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos); 

e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 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, 19 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume 

Único. 8 ed. Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIANYS PEREIRA MACHADO (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001439-41.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DIANYS PEREIRA MACHADO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 200,06 (id. 10544837, 

p. 1), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

danos morais. Por sua vez, a reclamada pleiteou a aplicação da Súmula nº 

385, do STJ e alego, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às 

alegações da reclamada de que a restrição seria decorrente de 

operações contratadas pelo autor, a empresa ré não comprovou a cessão 

de crédito alegada ou qualquer elemento de prova que atestasse a regular 

contratação do suposto débito originário, tais como contrato assinado, 

termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. Não 

logrando êxito a empresa promovida em comprovar a relação subjacente 

e, via de consequência, que a anotação estava calcada no inadimplemento 

de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito 

discutido ser declarado ilegal. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo a 

autora possui anotação preexistente no SPC e outras bases realizadas em 

2013 pela Eletrokasa nos valores de R$ 258,12 e R$ 290,34. E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial destes débitos e que a 

dívida debatida nos autos tem como data de inclusão o dia 05.12.2015 nos 

órgãos protetivos, não se mostra cabível a indenização por danos morais 

no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado 

supracitado, o pedido de reparação por danos morais é improcedente. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para declarar inexistente o débito objeto da pretensão inicial no valor 

de R$ 200,06, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 19 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, 19 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENAILE LAURA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DO PANTANAL COMERCIO VAREJISTA DE MEL E DERIVADOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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8010563-60.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ENAILE LAURA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: FLOR DO PANTANAL COMERCIO VAREJISTA DE MEL 

E DERIVADOS LTDA - ME Vistos, etc. 1 – Consta dos autos houve 

pagamento integral da obrigação, conforme narrado em petição 

protocolada pela autora (id. 5474753), sem necessidade de expedição de 

Alvará de levantamento vez que a quantia exequenda foi depositada na 

conta corrente da exequente. 2 – Por consequência, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia 

S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001553-77.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GLEICE PEREIRA FREITAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

feito possibilita o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial por ausência de juntada de comprovante de residência 

válido, eis que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado e, ainda, o próprio extrato do 

Serasa aponta que a autora reside efetivamente no endereço declinado na 

petição inicial. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 61,30 (id. 

10872176, p.1), requerendo a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da reclamada em danos morais. Em contrapartida, a parte 

requerida afirma que a dívida é válida, pois consistente no inadimplemento 

do pacote de serviços “Claro TV” contratado pela parte autora mediante 

televenda. Assim, em que pese as alegações da autora, infere-se dos 

documentos juntados pela parte reclamada que a promovente possuía 

contrato de telefonia junto à reclamada, mormente pelo pagamento de 

diversas faturas do plano Claro TV nos anos de 2012 a 2014, tendo sido 

cancelado o plano por inadimplência da fatura com vencimento na data de 

08.08.2014, cujo valor era de R$ 61,30 (id. 11360614, p.6), que vem a ser 

exatamente a dívida que foi inscrita no SPC/SERASA. Além disso, 

verifica-se que o nome e o CPF constante no cadastro da reclamada é o 

mesmo que a parte reclamante apresenta na inicial, fato que apenas 

corrobora a afirmação de que a parte autora contratou os serviços da 

reclamada, pois apenas ela possui tais informações. Ainda, vislumbra-se 

que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da autora, sendo, consequentemente inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício 

regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação 

da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência 

do débito e indenização por dano moral. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial o que faço com fulcro no artigo 487, inciso 

I do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à autora. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 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, 19 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.: 164521 Nr: 2452-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDDFDCDPDL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA - 

OAB:OAB/MT 10.372B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte interessada Adriana Helena da Silva Barbosa, por meio 

da sua advogada constituída, acerca do desarquivamento do feito e para 

que requeira, em 05 (cinco) dias, o que de direito, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60070 Nr: 7615-69.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE - OAB:, 

GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o decreto prisional em observância ao endereço atualizado do 

executado informado à f. 172.

Sem prejuízo, considerando que Dhayra e Karla alcançaram a maioridade, 

intimem-se para constituir procurador ou manifestar o interesse de 

verem-se assistidas pela Defensoria Pública.

 Ciência à exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 7614-84.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que Dhayra e Karla alcançaram a maioridade, intimem-se 

para constituir procurador ou manifestar o interesse de verem-se 

assistidas pela Defensoria Pública.

Outrossim, intimem-se as exequentes para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70623 Nr: 2934-85.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OKBF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - OAB:15.188, 

NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Proceda-se à avaliação da motocicleta, conforme determinado na f. 

145 e observando o endereço do bem indicado na f. 156.

Intime-se a inventariante para indicar o paradeiro dos bens do espólio 

referido item III- DOS BENS, “b” das primeiras declarações (f. 21), no prazo 

de dez dias. Com a informação, expeça-se mandado de avaliação para 

cumprimento por oficial de justiça (art. 630, do CPC).

2 – Com a avaliação da motocicleta e dos móveis não localizados 

anteriormente (f. 118/118-v) tenho que todos os bens foram avaliados 

judicialmente. Todavia, entendo que ainda não consta nos autos as 

dívidas/credores e devidos valores.

Observando, ainda, que os herdeiros aparentemente convergem em seus 

interesses (f. 135/136), determino a intimação da inventariante para que 

informe a possibilidade de partilha amigável. Consigno, desde já, que em 

caso de acordo, deverá juntar o plano de partilha, inclusive prevendo 

forma de pagamento dos débitos e em caso negativo, retifique as 

primeiras declarações descrevendo e comprovando pormenorizadamente 

os débitos do falecido, conforme postulou o parquet à f. 189, ambos no 

prazo de 15 dias.

 Sem prejuízo, intime-se a inventariante para juntar as certidões negativas 

de débitos atualizadas junto às Fazendas ou promover o necessário para 

a expedição das mesmas, no prazo de 20 dias.

Oportunamente, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Estadual, 

conforme requer à f. 191 e, após, ao Ministério Público para proferir novo 

parecer.

Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 119780 Nr: 2224-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR MALHEIROS CALASANS DA SILVA, GLEIBER 

MALHEIROS CALASANS DA SILVA, DÉBORA MALHEIROS CALASANS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAMAR VIEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que o feito se encontra, a princípio, apto para prolação de 

sentença.

Todavia, em atenção à disposição do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 

6858/1980, antes, determino a realização de cálculo a fim de constatar o 

valor atualizado (em reais) de 500 OTN’s.

Com o cálculo, venham-me os autos conclusos.

Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133825 Nr: 5875-66.2014.811.0037

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Intimar o advogado do requerido para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 8220-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos, em correição.

Dê-se vista dos autos às partes para que se manifestem sobre os 

documentos juntados, bem como para que apresentem alegações finais, 

no prazo sucessivo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 6463-49.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRFDC, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I) Considerando que Louise completou a maioridade, intime-se para que 

constitua advogado nos autos e manifeste, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

II) Tendo em vista que a prova da propriedade imóvel se faz através do 

registro imobiliário, intime-se a parte autora para que junte aos autos a 

matrícula em nome do devedor que se pretende a penhora.

III) Após, conclusos para decisão.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66676 Nr: 6464-34.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRFDC, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I) Considerando que Louise completou a maioridade, intime-se para que 

constitua advogado nos autos e manifeste, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

II) Tendo em vista que a prova da propriedade imóvel se faz através do 

registro imobiliário, intime-se a parte autora para que junte aos autos a 

matrícula em nome do devedor que se pretende a penhora.

III) Após, conclusos para decisão.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 8220-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Intimar a parte autora para que se manifeste sobre os documentos 

juntados, bem como para que apresente alegações finais, no prazo de 

cinco dias, nos termos da decisão de fl. 198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156954 Nr: 7608-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MARIA PIZZAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARIA BRUNO PIZZAIA, ROBERTO 

GALDINO PIZZAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que há acordo total entre as partes interessadas, as quais 

são maiores e capazes, a respeito dos bens e partilha dos mesmos, 

trata-se de Ação de Arrolamento Sumário.

A inicial foi proposta por Marisa Maria Pizzaia, em decorrência da morte de 

sua genitora.

 A requerente foi nomeada inventariante à f. 23 e a f. compareceu 

informando o falecimento de seu genitor, apresentando plano de partilha 

dos bens deixados por ambos os de cujus.

Verifico que a inventariante detém de procuração do herdeiro José 

Roberto (f. 27). Outrossim, os demais herdeiros outorgaram procuração 

ao advogado subscritor do pedido de f. 35/70.

Verifica-se, assim, que o pedido obedeceu ao que dispõem os arts. 659 e 

seguintes do CPC, tendo sido apresentados todos os documentos 

necessários.

Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, homologo por 

sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de f. 

35/40 dos bens deixados por Guiomar Maria Bruno Pizzaia e Roberto 

Galdino Pizzaia, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros 

e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e intime-se o fisco, 

nos termos do art. 659, § 2o do CPC.

Expeça-se Alvará para levantamento de valores junto ao INSS em favor da 

herdeira Marisa Maria Pizzaia, conforme plano de partilha amigável de fls. 

38.

Em seguida, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 146141 Nr: 2601-60.2015.811.0037

 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: NBEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA DE BORTOLI 

VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as partes postularam 

pela desistência da ação às f. 543.

Assim, homologo a desistência da ação postulada pelas partes e julgo 

extinto o processo.

Isento de custas e despesas processuais face a gratuidade da justiça 

concedida.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/01/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132034 Nr: 4427-58.2014.811.0037

 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: FRANCISCA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:MT/13308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de LAURA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, declarando-a 

incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, de 

acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua curadora 

a demandante, FRANCISCA ALMEIDA DE ARAÚJO.Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os nomes do interdito e de 

sua curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo às baixas necessárias.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169948 Nr: 5199-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRA CRISTIANE OLIVEIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO COSTA - 

OAB:76146/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Inventário Código 169948

Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN. Consigno que as 

motocicletas vendidas pelo falecido, cujo negócio não foi comunicado ao 

órgão de trânsito, continuam sob a responsabilidade do antigo proprietário, 

no caso, o espólio, ainda que em solidariedade com o comprador. Destaco 

que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso nesse 

sentido:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.

Não havendo prova da alegada venda das motocicletas, tampouco da 

comunicação do negócio supostamente realizado entre o falecido e 

eventual comprador ao órgão de trânsito, entendo que os débitos 

compõem a obrigação do espólio e devem ser elencados no plano de 

partilha.

Oficiem-se, conforme postulado no item “f” de f. 05, pra resposta no prazo 

de dez dias.

Verifico que apresente ação tramita pelo rito do arrolamento sumário (arts. 

659 a 663, do CPC).

Assim, com a resposta aos ofícios, intime-se a inventariante para 

apresentar plano de partilha atualizado, no prazo de 20 dias, incluindo 

certidões negativas, descrições dos bens e dos débitos em nome do 

falecido, bem como observância à necessária reserva prevista no art. 

663, do CPC.
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Após, venham-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112560 Nr: 3063-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMP, GMP, ELAINE DE FÁTIMA MORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SOUZA PULGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Vistos, etc.

Ante a informação acerca do adimplemento do débito executado, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

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

de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142070 Nr: 724-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:MT/ 9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON - 

OAB:MT/ 6107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o inventariante para que apresente as Certidões Negativas.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 1448-89.2015.811.0037

 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: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Vistos etc.

Diante do teor do termo de sessão de mediação retro, desde já, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 às 17h00min a se realizar 

na sala de audiência deste Juízo.

Sem prejuízo, intime-se o autor para informar eventual ajuste entre as 

partes ocorrido extraprocessualmente, diante da tentativa mencionada no 

termo de mediação, sendo que em caso positivo deverá juntar o 

respectivo termo de acordo, no prazo de cinco dias.

 Informada a realização de acordo total entre as partes, desde já, 

determino o cancelamento da audiência e vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178652 Nr: 9948-13.2016.811.0037

 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: ADM, HMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DONDE MENDES - 

OAB:4785-RO, JULIAN CUADAL SOARES - OAB:RO/ 2597, MARIANA 

DONDÉ MARTINS DE MORAES - OAB:RO/ 5406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 30, formulado pela requerente, 

de modo que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 4261-02.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDS, FBDS, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, TATIANA PEGHIM MERENDI 

RIBEIRO - OAB:14.044- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para levantamento das verbas trabalhistas 

junto à Prefeitura Municipal e para a venda do veículo, devendo o valor 

obtido ser depositado em Juízo, vez que o Espólio possui débitos junto ao 

Município, consoante informado na f. retro.

Outrossim, nomeio Francielly para exercer o encargo de inventariante.

Intime-se a inventariante para juntar a certidão negativa de pendências 

tributárias e de IPVA (SEFAZ), no prazo de 5 dias, vez que a certidão 

referida como Estadual refere-se tão somente à inexistência de dívidas de 

ICMS (f. 43).

Atendendo aos princípios da economia e celeridade processual, designo 

audiência para o dia 09/08/2018 às 16h30min.

 Intimem-se a inventariante e o herdeiro.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 108903 Nr: 8093-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, KELLIS CRISTINA OLIVEIRA POLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS POLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código n.º 108903

Vistos etc.

Considerando o aporte da avaliação judicial dos bens que compõem o 
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espólio, nos termos do art. 664, § 2o do CPC, designo audiência para 

deliberar acerca da partilha para o dia 09/08/2018 às 14h30min.

 As certidões negativas Municipal, Estadual e Federal encontram-se 

colacionadas às f. 24/25, 66/68 e 89, ressaltando que o Município atestou 

a inexistência de débito fiscais em nome do de cujus e que tanto o 

Município quanto a União manifestou desinteresse no feito (f. 65/70).

Consigno que a isenção do imposto causa mortis, solicitada pela 

inventariante à f. 39/44, deve ser obtida administrativamente, se for o 

caso.

Assim, intime-se a inventariante para diligenciar junto ao órgão 

responsável para obter a Declaração de Isenção do ITCD e juntá-la ao 

processo, no prazo de vinte dias, de modo que, caso apurada a 

necessidade recolher o imposto, providencie-o no prazo de 30 dias.

Certifique-se acerca da intimação da Fazenda Pública Estadual quanto a 

avaliação realizada à f. 59/61 e a venda do automóvel Ford F1000, 

providenciando-a se faltante. Outrossim, intime-se também acerca do 

pedido de venda do veículo GM Vectra arrolado nas primeiras 

declarações.

Diante dos esclarecimentos de f. 101/102, manifeste-se o Ministério 

Público quanto ao pedido do automóvel GM Vectra.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114414 Nr: 9189-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, CYNTHIA DE 

FREITAS PIRES, MICHELE DE FREITAS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA MARILUCE DA SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Desentranhem-se as fls. 100/102, por não pertencerem a este feito.

Sem prejuízo, defiro o levantamento dos valores conforme postulado às 

fls. 103.

Após, intime-se a parte autora para o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116621 Nr: 7272-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ROMUALDO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DO 

NASCIMENTO, FELIX MANOEL DOS SANTOS ALVES, CÍCERO ROMÃO 

ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Oliveira, CLAUDINÉIA FRANCISCA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, SOLANGE ROCHELI NEUENFELD - OAB:MT 15992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de inventário pelo rito do arrolamento.

Desse modo, considerando que a certidão negativa de débitos municipais 

está acostada à f. 37 e a declaração de isenção do ITCD se encontra à f. 

77/82, determino a intimação do inventariante para juntar aos autos as 

certidões negativas estaduais (pendências tributárias, ICMS e IPVA) e 

federais, no prazo de dez dias.

Atendendo ao art. 664, §2º, do CPC, designo audiência para o dia 

09/08/2018 às 15h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado.

Primavera do Leste/MT, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120965 Nr: 3458-77.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF, PHFM, WFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - OAB:MT 

2640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de reconhecimento de união estável post mortem remetida a este 

Juízo em razão da mudança de endereço do menor, filho comum do autor 

e da falecida.

O menor foi citado à f. 92/93 e mesmo intimado para comparecer na 

audiência de mediação, não atendeu a determinação.

O advogado do autor também alegou problema de saúde que impossibilitou 

seu comparecimento no ato.

Desse modo, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 16/02/2018 às 15h00min a se realizar na sala de audiência 

deste Juízo.

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado.

Primavera do Leste/MT, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133101 Nr: 5284-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANFREDO SCHIMMELPFENNIG, THIAGO 

SCHMMELPPENNIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE LUCIA SCHIMMELPFENNIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024-O MT, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - 

OAB:13626, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção formulado à f. retro, de modo que homologo a 

desistência da ação e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151530 Nr: 5054-28.2015.811.0037

 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: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11102

 Vistos etc.

Consta que a autora Elza Falabretti Paier busca o reconhecimento da união 

estável havida entre si e o requerido João Bianchin no período de 

30/08/2003 à 30/07/2015.

Além disso, em seu pedido inicial, requer a partilha de um imóvel e dos 

móveis que guarneciam a residência do casal.

Após o recebimento da ação (f. 20), compareceu Elza requerendo a 

concessão da antecipação da tutela de reintegração de posse, aduzindo, 

em suma, que foi expulsa de casa pelo requerido, o qual teria abandonado 

a residência pertencente, em tese, à ambos, levando móveis e deixando-a 
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desprotegida (f. 34/53).

Este Juízo concedeu a antecipação de tutela pleiteada e determinou a 

imissão da autora na posse do bem (f.54/55).

Após a imissão da autora (f. 66/67), o requerido foi citado e apresentou 

contestação às f. 71/91.

A autora impugnou a defesa oferecida às f. 93/104.

Desse modo, estando às partes devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem corrigidas, nem preliminares a serem analisadas, 

declaro saneado o processo.

Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, ficando 

designado o dia 08/08/2018, às 14h00min, para audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

 Fixo o prazo para apresentação do rol de testemunhas em 10 dias, 

contados da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil.

 Defiro à gratuidade da justiça ao requerido.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003737-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002191-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DAMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001689-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AGNOLETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004137-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARIA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CRESTANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001583-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DE ANDRADE NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001299-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERINO DALSOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (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)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137463 Nr: 8647-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para manifestar, sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fl.76, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158742 Nr: 8468-34.2015.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT/23411, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para se manifestar, sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 72, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123532 Nr: 6091-61.2013.811.0037

 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: Moacir Dallacorte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 15.549

 Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 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: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 14h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202544 Nr: 493-53.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA LUCHTENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR BAUER MELO ME, BOA VISTA SCPC - 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELYPE BRANCO MACEDO - 

OAB:SC/ 25.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para se manifestar acerca da certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 21 requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202639 Nr: 548-04.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ANTONIO PASCHOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA MASSUQUINI DA VEIGA, CLAUDINEI 

SANTOS DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCIELE BUSCOSCKY 
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PERKOVSKI - OAB:RS/108249, LÉA NUBIA PASCHOAL - OAB:RS 89370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57990 Nr: 5591-68.2008.811.0037

 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: MARLUCIA SILVA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PUSSU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 16h30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133957 Nr: 5984-80.2014.811.0037

 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: ANTONIA PEROBA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARCELO DURVAL 

SOBRAL FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 13h30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120877 Nr: 3369-54.2013.811.0037

 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: RIVA & VARGAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 16h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171943 Nr: 6176-42.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MACEDO DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ROBERTO NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 17h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136215 Nr: 7735-05.2014.811.0037

 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: NELSON KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MAZZUTTI NETTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT, ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 13h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132089 Nr: 4471-77.2014.811.0037

 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: ANDERSON VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI - ME, ORACIDES FILIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 
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ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 15h30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137053 Nr: 8327-49.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 15h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161766 Nr: 1144-56.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE ALVES FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 14h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171260 Nr: 5824-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CHAGAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102386 Nr: 1784-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO SARTORI, 

ALTAIR SARTORI, INÊS BERNARDETE GASPARIN SARTORI, LIRGE MARIA 

SARTORI THEOTÔNIO, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11.761 OAB/CE, ALEXANDRE AGUIAR MAIA - OAB:10.072 

OAB/CE, RENIA BEZERRA REIS - OAB:CE 21.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WYLKER CHAVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BAU 04275364996 (EXECUTADO)

ALEXANDRE LUIZ BAU (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000672-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. C. D. A. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação e demais 

atos, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001814-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOUZADA JUNIOR (RÉU)

 

Certifico que uma diligência é insuficiente para a citação por HORA CERTA 

. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito de mais DUAS DILIGÊNCIAS , para expedição de 

mandado por HORA CERTA , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

 

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 requerida para 

se manifestar sobre os Embargos de Declaração de ID 10514523, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-66.2017.8.11.0037

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:

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO (EXECUTADO)

SEBASTIAO AUGUSTO PEDRAO - ME (EXECUTADO)

 

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 se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003327-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003115-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

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 requerida para 

se manifestar sobre a petição de ID 10650061, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003706-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UENES NAIARA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (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)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a 

ação.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 

7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para requerer o que de direito , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004886-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000794-80.2018.8.11.0037 AUTOR: EDSON ADRIANO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 19 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000647-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN NELES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000647-54.2018.8.11.0037 AUTOR: JEAN NELES DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000670-97.2018.8.11.0037 AUTOR: RONALDO DE AGUIAR RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de 

cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial 

nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte 

autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-45.2017.8.11.0037

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:

GLEYTON PAIVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

F. MARTINS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSINEIA DE FATIMA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autor para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000675-22.2018.8.11.0037 AUTOR: VALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 
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exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000838-02.2018.8.11.0037 AUTOR: CLEBSON DOS SANTOS PENHA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se 

de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 19 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000833-77.2018.8.11.0037 AUTOR: JULIO LOPES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha 

postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT), seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Registra-se que até o presente momento, não há informações acerca da 

designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em relação a 

feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido após a 

apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar a 

audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 19 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1 0 0 0 0 0 3 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DE CASTRO Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra JOAO 

BATISTA DE CASTRO, BRASILEIRO, ambos qualificados, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do veículo marca 

Volvo, modelo: VM260 6X2R, cor: prata, ano:2007/2007, placa INZ8980, 

Renavan: 928912370. Junta documentos. O autor informa que houve 

pagamento parcial da divida e junta comprovante dos pagamentos das 

custas, taxas e diligência. DECIDE-SE. A mora esta comprovada. 

Considerando que houve pagamento parcial (id. 11456302), intime-se o 

autor para indicar qual valor atualizado da divida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida, indicada pelo autor, devendo incluir o valor das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor 

da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 

911/1969). 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. Na hipótese do bem se encontrar em Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. 

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 
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cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000646-69.2018.8.11.0037 AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DA 

CONCEICAO DE MESQUITA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos 

termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha 

postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT), seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Registra-se que até o presente momento, não há informações acerca da 

designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em relação a 

feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido após a 

apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar a 

audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 20 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004508-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO MARTINS MELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para informar o 

nome do bairro para expedição do mandado, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000285-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE TEIXEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000285-52.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JAINE TEIXEIRA DE AMORIM Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído a causa encontra-se divergente do valor 

para purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art.321 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a exordial, corrigindo o 

valor da causa, devendo comprovar o pagamento das diferenças de 

custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena 

de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000254-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR LOPES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000254-32.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DEJAIR LOPES VIEIRA Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído a causa encontra-se divergente do valor 

para purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art.321 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a exordial, corrigindo o 

valor da causa, devendo comprovar o pagamento das diferenças de 

custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena 

de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005958-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1 0 0 5 9 5 8 - 6 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO DE 

ASSIS DA COSTA OLIVEIRA Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIR, 

ambos qualificados. A parte requerente informa que houve acordo 

extrajudicial e pugna pela desistência da ação (id. 11159181). É o relatório. 

Fundamenta e decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA 

por sentença o pedido de desistência da ação (id. 11159181), bem como a 

renuncia ao prazo recursal, 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. Não há restrições a serem baixadas por 

este juízo. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Por fim, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento das custas 

e taxas processuais. Em caso de inércia, determina-se a anotação à 

margem da distribuição. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se e 

registre-se a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1 0 0 0 0 6 6 - 3 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DE CASTRO Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

contra JOAO BATISTA DE CASTRO, todos qualificados. O autor pugnou 

pela desistência da ação e a extinção do feito (id. 11456401). 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 judiciais a baixar, em caso de eventuais 

restrições não judiciais incluídas junto aos órgãos de proteção de crédito, 

deverão ser baixadas pela parte que as promoveram. Custas e taxas 

pagas (id. 11423200). 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000039-56.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOSE FRANCISCO DE SOUZA Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído a causa encontra-se divergente do valor 

para purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, nos termos do art.321 do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a exordial, corrigindo o 

valor da causa, devendo comprovar o pagamento das diferenças de 

custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena 

de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006214-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006214-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto, Para melhor análise do pedido 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se.Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006211-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006211-48.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BMG Visto, Para melhor análise do pedido para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, em caso de isenção, demonstrativo de 

rendimentos equivalente como holerite, carteira de trabalho e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 
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2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006282-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006282-50.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Visto, Para melhor análise do pedido para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, em caso de isenção, demonstrativo de 

rendimentos equivalente como holerite, carteira de trabalho e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 

2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se.Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006288-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006288-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se.Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006208-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DIAS CAVERSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006208-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WASHINGTON DIAS 

CAVERSAN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se.Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNI MARQUES FERREIRA CRUVINEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP (RÉU)

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000166-91.2018.8.11.0037 AUTOR: DENNI MARQUES FERREIRA 

CRUVINEL RÉU: D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, 

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME Visto, Para melhor análise do pedido 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se.Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J.J. LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000715-04.2018.8.11.0037 AUTOR: J.J. LAVANDERIA LTDA - ME RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO Visto, Para melhor análise do pedido para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte requerida, 

por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(balanço da empresa, declaração de imposto de renda (física e jurídica), 

em caso de isenção para pessoa física demonstrativo de rendimentos 

equivalente como holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006023-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1006023-55.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIOGO FERREIRA RICARDO Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A contra Diogo Ferreira Ricardo. Junta 

documentos. Não houve citação. O autor pugna pela desistência da ação 

(ID. 11653239). Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 146 de 746



o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extintoo 

presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e taxas judiciarias pagas. Sem 

honorários, pois não houve formação de contraditório. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Publique-se 

e registre-se a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006377-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA LELES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000605-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA BRUGNARA DARONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PARZIANELLO OAB - MT0016819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVONSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000605-05.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIA LUCIANA BRUGNARA 

DARONCO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, LIVONSHOP 

COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA interposta por MÁRCIA LUCIANA 

BRUGNARA DARONCO contra B2W – COMPANHIA DIGITAL e LIVONSHOP 

COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, todos qualificados. A autora pugnou pela 

desistência da ação perante a Justiça Comum e a extinção do feito (id. 

11620394). 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. Sem custas e taxas. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005553-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA IPE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005553-24.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: AGROPECUARIA IPE LTDA - ME 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Trata-se CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA/ EXECUÇÃO PROVISÓRIA com a 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O presente feito tem como objeto a aplicação 

da matéria objeto da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público 

Federal, que busca afastar a aplicação de índice de correção no mês de 

março de 1990 das cédulas de crédito rural (ACP 94.0008514-1). Intime-se 

o Banco Executado para que traga, nos termos do § 4º do artigo 524 do 

CPC, os slips ou contas gráficas originais da evolução dos débitos onde 

consta todo o lançamento desde a liberação do crédito até a última 

movimentação ou liquidação, da cédula rural I – Operação nº. 89/00603-8, 

a fim de que se possa elaborar corretamente os cálculos, sob pena de 

não o fazendo, reputar-se corretos os cálculos que serão apresentados 

pelo Exequente com base nos dados de que dispõe, nos termos do 

parágrafo 5º do artigo 524 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias. Por fim, autoriza-se o recolhimento das custas e taxas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Decorrido o prazo, intime-se o autor para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT,07 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar os executados para 

manifestarem sobre a emenda da inicial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000627-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003743-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003743-14.2017.8.11.0037 AUTOR: GABRIEL VICENTE DE PAULA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, 

então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 
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Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à complexidade do 

exame e ao próprio tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se 

a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado 

na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no 

dia 23 de março de 2018, a partir das 08h00 no edifício do fórum desta 

comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do autor informá-lo 

acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda 

pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos 

honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às 

partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo 

autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004257-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003103-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (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)

 

Certifico que citação ocorreu via DJE ocorreu dia 12/12/2017, e a parte 

executada não exibiu os documentos determinados na decisão e nem 

respondeu a ação, deste modo, intimo a parte autora para dar andamento 

ao feio no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003117-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR PEREZ BEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 6184-68.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 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, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 222/242, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135971 Nr: 7532-43.2014.811.0037

 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: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 105/106, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 3535-04.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARVALHO NETO, VALDOMIRO 

FIGUEIREDO NEVES, INES BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COLCHÕES LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113563 Nr: 4149-28.2012.811.0037

 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): TORTA MATOGROSSENSE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA, WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147624 Nr: 3314-35.2015.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179129 Nr: 10191-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:MT 16555-A

 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,

Recebe-se o bem ofertado em caução pelo executado, lavre-se o 

respectivo termo de caução, um trator Agrícola 4R BM110, 4X4, cor 

amarela, marca Valtra, motor AGC e uma grade Aradora Interm. GAICR 

28X28X7, DM S-0791, ano de fabricação 2014, nomeando o executado 

como fiel depositário.

 Com a lavratura do termo, atribui-se efeito suspensivo á execução até o 

julgamento dos embargos.

Na sequência, 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, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/04/2018 ás 16h00min, a ser 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 8433-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA ANTENAS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMARTINS CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SAPIA ZOCANTE 

SARAIVA - OAB:SP/ 214239, DANILO HORA CARDOSO - OAB:259.805, 

RENATO MAURILIO LOPES - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 94, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186539 Nr: 2260-63.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORIZA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO KNYCHALA 

ALMEIDA - OAB:MG 20.487-E, LUIZ MARTINS NETTO - OAB:MG/ 73459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento a carta precatória, no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155762 Nr: 7101-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASSABURO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo do Nascimento 

Costa - OAB:13.707, Mariana Mendes Miranda de Britto - 

OAB:14.837/MS, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA da 

perícia que será realizada no dia 27/02/2018, às 10hs, devendo 

comparecer acompanhada de seu patrono ou técnico que lhe possa 

prestar assessoria, conforme petição de fls. 151/152.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46368 Nr: 1932-85.2007.811.0037

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A, COMÉRCIO DE GÁS 

PAULUS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE GÁS PAULUS LTDA - ME, 

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RENATO SOUZA DUTRA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166217 Nr: 3274-19.2016.811.0037

 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: AÉCIO DE CAMPOS VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 118/119, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 5334-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.268.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou infrutífera, conforme 

documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1749-51.2006.811.0037

 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: CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA, DMDL, DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SCHALCH - 

OAB:69055, FABIOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/MT, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068

 (...)Por não haver obscuridade, omissão e nem contradição a serem 

supridas, o Estado-Juiz rejeita os embargos de declaração de p. 

1071/1074, mantendo a decisão objurgada, pelos seus próprios 

fundamentos.Quanto ao pedido de expedição de nova carta precatória 

para oitiva da testemunha Carlos de Almeida Lemos, em análise aos autos 

extrai-se que não ocorreu o cumprimento em virtude do desencontro de 

informações entre as secretarias dos juízos. Assim, para evitar nova 

arguição de cerceamento de defesa, para tanto expeça-se nova carta 

precatória para oitiva da testemunha conforme solicitado 

p.1226/1227.Outrossim, em relação ao pagamento dos alimentos 

provisórios, remetam-se os autos a Contadora Judicial para que apresente 

cálculo dos valores em atrasado, no prazo de 30 (trinta) dias.Com a 

apresentação do cálculo, intimem-se as requeridas Rapido Chapadense 

Viação Ltda e Expresso Rubi Ltda, para efetuar o pagamento dos 

alimentos provisórios, no prazo de 30 (trinta) dias. Deverão ainda manter o 

pagamento mensal da pensão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176548 Nr: 8813-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVADIR DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo exequente 

contra decisão de p.196, alegando erro material.

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte exequente/embargante almeja a reforma da 

decisão de p. 196, informando que houve erro material, pois a ação não 

pode ser extinta, mas sim suspensa até o integral cumprimento do acordo 

realizado.

Extrai-se dos autos a p.191 que o referido acordo foi homologado e 

determinou-se a suspensão do feito, devendo este permanecer no arquivo 

provisório até o integral cumprimento do acordo. Portanto a palavra 

“arquive-se” da decisão de p.196, não se refere a extinção da ação e sim 

ao retorno ao arquivamento provisório do presente feito.

Assim, por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem 

contradição a serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e remeta-se ao arquivo provisório.

Quanto ao pedido de p.207, retifica-se a decisão retro, devendo ser 

realizada a baixa da averbação da matricula n° 8.744, conforme solicitado 

pelas partes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179666 Nr: 10424-51.2016.811.0037

 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: WAGNER SILVA DE SOUZA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 102/104 requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 2546-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN, INEZITA C. DE SOUZA 

FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz rejeita a exceção de 

pré-executividade de p. 141/158, ante a sua improcedência.Certifique-se o 

decurso do prazo para pagamento e oposição de embargos e, no caso da 

inércia dos executados, cumpra-se integralmente a derradeira 

decisão.Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em 

exceção de pré-executividade rejeitada, conforme precedente 

jurisprudencial do STJ AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

309.302 - SP (2013/0064077-2). Após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 191.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF), com resultado negativo, conforme documentos em anexo.

 Intime-se o exequente 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.: 43653 Nr: 6178-61.2006.811.0037

 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: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:MT. 9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RUBIANI FREIRE ALVES - OAB:8459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 330.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIPJ / Simples / Inativas), sendo positiva, e de Declarações sobre 

Operações Imobiliárias (DOI) e Declarações de Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (DITR), ambas com resultado negativo, 

conforme documentos anexos.

 Determina-se que o extrato em anexo seja arquivado em pastas próprias 

na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se 

necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45564 Nr: 1056-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, OSMAR 

MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, 

ODAIR LUIZ DE PIERI - OAB:5054/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 (...)Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.Ressalte-se que 

o executado deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel 

depositário, se não houver oposição do autor.O(s) executado(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art.231, do Código de Processo Civil.Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês.Fica(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.A presente decisão, 

assinada e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. 

Após, concluso para analise dos demais pedidos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 6910-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 83.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Físicas (DIRPF), com resultado negativo, conforme documentos em anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento 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.: 117563 Nr: 8241-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.112.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo as restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento 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.: 165622 Nr: 2961-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.63.

Realizou-se a busca de endereços através do sistema Bacenjud, a qual 
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foi frutífera, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de citação do executado.

Após, intime-se o autor para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166394 Nr: 3356-50.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON MENDES NOGUEIRA - 

OAB:MG 130.555, CATIA SIMONE BRESSAN - OAB:MT 20437, VICTOR 

FONTÃO REBELO - OAB:MG 121500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15365, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo requerido 

contra sentença de p.1553/1555, alegando omissão e contradição.

Intimados, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos de 

declaração (p.1560/1562).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

sentença, portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração 

com efeito infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez 

que para tal discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31899 Nr: 110-32.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT 16.154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458, 

LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B, VALESKA FERNANDES LUCCHI - 

OAB:OAB/SP 357.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda em face de Agro Mariana Produtos Agrícolas Ltda, todos 

qualificados.

As partes entabularam um acordo e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p. 217/227).

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 05/04/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo 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.: 71618 Nr: 3933-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENYLSON DE ASSIS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 18.294

 (...)Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, 

no prosseguimento do feito, pois mesmo intimado, não promoveu o 

andamento do feito.Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz acolhe o 

pedido de p.125/127 e 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.114/119).Em consonância com o disposto no 

art. 485, §2º do CPC, condena-se o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa.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.: 71619 Nr: 3934-23.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENYLSON DE ASSIS GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUÍS MORAIS DA SILVA 

- OAB: PR 36.427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - OAB:PR 

31694, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAÚJO - 

OAB:36.778, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 

18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, considerando a inercia do autor em 

comprovar seu estado de hipossuficiência ou em recolher as custas e 

taxas, o Estado-Juiz julga EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.Não há que se falar em 

condenação ao pagamento de custas e honorários, pois houve somente a 

tentativa frustrada de distribuição da ação 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.: 104146 Nr: 3104-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.163/164.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo as restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 106460 Nr: 5512-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MYDLO & CIA LTDA - ME, JOÃO CLAUDIO 

MYDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.53/54.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente 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.: 132406 Nr: 4723-80.2014.811.0037

 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): ISABEL MARI & CIA LTDA, ARNO JOSÉ MARI, 

ISABEL MARI

 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: 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 19/04/2018, 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, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155762 Nr: 7101-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASSABURO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo do Nascimento 

Costa - OAB:13.707, Mariana Mendes Miranda de Britto - 

OAB:14.837/MS, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA da 

perícia que será realizada no dia 27/02/2018, às 10hs, devendo 

comparecer acompanhada de seu patrono ou técnico que lhe possa 

prestar assessoria, conforme petição de fls. 153/154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167966 Nr: 4221-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Visto,

Cumpra-se o acórdão de p.165/167, aguarde-se o julgamento do mérito do 

recurso.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 4914-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINCLAIR SAUL QUINTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão de fls. 64, requerendo o que entender de 

direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003157-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O MANDADO DEVERÁ SER CUMPRIDO NA RUA DAS 

GARÇAS, 140, SANTO ANTONIO DO LESTE-MT, ZONA 03.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000441-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY STEVAM GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000441-11.2016.8.11.0037 AUTOR: 

SILVANY STEVAM GUIMARAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 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,20 de 

fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-40.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000495-40.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ELIETE TAVARES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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,20 de fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004409-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004409-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: APARECIDA AUXILIADORA 

RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR 

DEFICIÊNCIA ajuizada por APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondilolistese, transtornos de discos lombares e outros discos 

intervertebrais, lumbago com ciática, anterolistese de l5 sobre s1 (grau ii), 

espondilólise bilateral em l5, espondilose lombar baixa e discopatia 

degenerativa avançada em l5-s1, impedindo-a de continuar a trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 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. Proceda-se o Estudo 

Social do caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao 

TJ/MT ou na falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 

(trinta) dias. Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação. Intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

setembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003359-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LARRI RIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003359-51.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: ELTON LARRI RIVA Vistos. Sobre a petição de ID nº 

11517473, diga a parte executada, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002210-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALINO GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002210-20.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA NATALINO 

GONCALVES RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por MARIA NATALINA GONÇALVES RIBEIRO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é segurada obrigatória 

da Previdência, como trabalhadora rural, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo à que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. Em 

audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte 

autora. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (Id 8184131 - Pág. 3). 
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Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido também é 

necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É 

cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos que comprovam início razoável 

de prova material, através de certidão de casamento (Id 8184155 - Pág. 3), 

certidão de nascimento (Id 8184155 - Pág. 4), nos quais consta a 

profissão de seu marido como “lavrador”, bem como carteira de sócio do 

sindicato dos trabalhadores rurais (Id 8184186 - Pág. 1) e comunicação de 

dispensa (Id 8184186 - Pág. 5), atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte 

requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência de 

requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pela requerente. Com efeito, a testemunha Josué, ouvida em 

audiência afirmou que conhece a parte requerente há mais de 30 (trinta) 

anos. Já a testemunha Osmar, relatou que conhece a autora desde o ano 

de 1992, sendo que ambos presenciaram seu trabalho na lavoura. Pelos 

depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela 

parte requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, 

sendo que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. 

LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 

3ª Seção, o reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das 

contribuições previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. 

(STJ, QUINTA TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2004/0092395-0, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 

01/08/2005).”grifei e negritei O fato de a requerente não ter trazido aos 

autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 

não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Ressalta-se, por oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a certidão de casamento, 

certidão de nascimento, carteira de sócio do sindicato dos trabalhadores 

rurais, bem como comunicação de dispensa, como início de prova 

documental, sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado 

em Juízo, comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, 

atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente, no ano 

da propositura da referida ação, satisfazia os requisitos da idade para 

obtenção do benefício, bem como há comprovação satisfatória de que 

trabalha na lavoura, pelo menos desde 1978, ou seja, o tempo necessário 

e exigido pela lei no caso em apreço. Assim, considero que a concessão 

do benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir do requerimento administrativo em 12/09/2016 (Id 

8184155 - Pág. 1/2), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 
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sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113207 Nr: 4240-21.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVEIA E LIMA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Processo nº 4240-21.2012.811.0037 (Código 113207)

Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Intimem-se.

 Sem prejuízo, proceda a Secretaria às anotações e alterações 

necessárias ao cadastro do advogado habilitado, conforme fl. 60.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128586 Nr: 1486-38.2014.811.0037

 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: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1486-38.2014.811.0037 (Código 128586)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte requerente, 

consoante certidão de fl. 167.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 480-69.2009.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO MT - SEC DE ESTADO DE 

TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, GISELI SORENSEN - OAB:, JOÃO BATISTA 

ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 480-69.2009.811.0037 (Código 60942)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto à intimação do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT para especificação de provas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72060 Nr: 4375-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA, CELSO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14691, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549, SELMA DE SOUZA 

SILVA - OAB:14741OABMT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - 

OAB:MT/17543

 Processo nº: 4375-04.2010.811.0037 (Código 72060)

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA e CELSO DE SOUZA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 276/281 e 563/564 a parte requerente pugnou pela extinção do 

feito, ante a ausência de interesse processual.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando o pedido de extinção formulado pela parte requerente, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

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

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119163 Nr: 1549-97.2013.811.0037

 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: MARTA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PACATUBA/CEARÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1549-97.2013.811.0037 (Código 119163)

Vistos em correição.

Considerando a existência de pessoa homônima com a parte requerente, 

oficie-se ao Ministério do Trabalho e Emprego para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, preste informações acerca do cadastramento do número do 

PIS nesses casos.

Encaminhem-se as cópias necessárias dos autos para subsidiar o 

esclarecimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127979 Nr: 921-74.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA STRUBE VILELA IZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Processo nº: 921-74.2014.811.0037 (Código 127979)

Vistos em correição.

Ante a petição de fl. 31, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46072 Nr: 1574-23.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 Processo nº 1574-23.2007.811.0037 (Código 46072)

 Vistos em correição.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

154456) para este feito.

Com a juntada, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para 

confecção de novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado na sentença supramencionada.

Com a juntada do cálculo, vista às partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias, e, após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67689 Nr: 102-79.2010.811.0037

 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: MACHELI MELLO CASTELLANO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 102-79.2010.811.0037 (Código 67689)

Vistos em correição.

Sobre a informação de cancelamento do lançamento tributário pela via 

administrativa (fl. 211), diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117400 Nr: 8076-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito e, por consequência, DETERMINO A REMESSA DOS 

AUTOS a Justiça do Trabalho.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de julho 

de 2017.¬Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito”Remetam-se os autos à 

Justiça do Trabalho, ante a declaração de incompetência deste 

Juízo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121106 Nr: 3604-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEMEUTO BARRETO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3604-21.2013.811.0037 (Código 121106)

 Vistos em correição.

Primeiramente, proceda-se a Sra. Gestora à alteração da classe 

processual para EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

129487) para este feito.

Após, intime-se a parte exequente para juntar aos autos o título executivo 

original, em 10 (dez) dias.

Com a juntada, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para 

confecção de novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do cálculo, vista às partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias, e, após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129487 Nr: 2298-80.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEMEUTO BARRETO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC., NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE os Embargos à Execução 

para:1.RECONHECER o excesso na execução; 2.DETERMINAR a juntada 
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do título executivo original;3.Com a juntada, DETERMINAR a elaboração de 

novo cálculo, desta vez pela Contadoria do Juízo, para apuração do valor, 

consignando-se que quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 

29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/09 e, a partir de 

então, incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 

com aplicação de taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data 

passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), bem como facultar ao embargado a juntada do título original. 

Isento de custas e honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e traslade-se cópia desta sentença para os autos em 

apenso, prosseguindo-se a execução, após a juntada do título 

original.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, 19 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140362 Nr: 10437-21.2014.811.0037

 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: COTTON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FRANCO - 

OAB:19.764/BA, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10437-21.2014.811.0037 (Código 140362)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a intimação do ESTADO DE MATO 

GROSSO, quanto ao ofício de fls. 309/328.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154456 Nr: 6479-90.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNEZ MARIA MENDES LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução para RECONHECER o 

excesso na execução e DETERMINAR a elaboração de novo cálculo, 

desta vez pela Contadoria do Juízo, para apuração do valor, 

consignando-se que quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 

29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/09 e, a partir de 

então, incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 

com aplicação de taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data 

passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).Custas e honorários advocatícios pela parte embargada, estes 

fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3º, do mesmo códex.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença para execução em apenso, prosseguindo-se a execução, com a 

remessa dos autos à Contadoria do Juízo.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: (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, 19 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172753 Nr: 6672-71.2016.811.0037

 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: HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6672-71.2016.811.0037 (Código 172753)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56713 Nr: 4681-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MONTEIRO 

FERREIRA - OAB:4.507

 Processo nº 4681-41.2008.811.0037 (Código 56713)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 2440-36.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENUIR SLAPAK

 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: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.Aguarde-se o 

julgamento dos autos em apenso.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 19 de 
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fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139439 Nr: 9929-75.2014.811.0037

 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: BRUNILDA HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 929-75.2014.811.0037 (Código 139439)

Vistos em correição.

Ante a apresentação de recurso de apelação e suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao competente Tribunal Regional Federal, com as 

nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 2781-52.2010.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - 

OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Processo nº: 2781-52.2010.811.0037 (Código 70472)

Vistos em correição.

À fl. 88, consta nos autos que a parte requerida foi citada por edital, após 

uma tentativa de citação por mandado.

À fl. 92, foi nomeado curador especial, o qual alegou, preliminarmente, a 

nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento das possibilidades 

de localização da parte requerida.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que não foram realizadas diligências com o intuito de localizar a parte 

requerida.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 88 e determino 

que a parte requerente promova a sua citação, realizando diligências para 

localizar seu endereço.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122999 Nr: 5538-14.2013.811.0037

 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: NORMA MACEDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO MOREIRA MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Processo nº: 5538-14.2013.811.0037 Vistos em correição.Analisando os 

autos, verifico que há preliminar aventada pelas partes requeridas, de 

modo que passo a analisá-la.Alega o requerido MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, já que não teria 

prova nos autos de que o atendimento teria ocorrido no âmbito do SUS, 

mas, tão somente, dentro do Hospital das Clínicas. No entanto, referida 

preliminar não merece guarida, vez que, conforme documentos juntados 

aos autos, a pretensão da parte requerente deduzida em juízo demostra a 

relação jurídica existente entre as partes.Além do que, é cediço que 

legitimidade nada mais é a pertinência subjetiva para a ação.Desta feita, 

REJEITO A PRELIMINAR e INDEFIRO o pedido de denunciação à lide.Sem 

prejuízo, para realização de perícia médica, nomeio como perito judicial o 

Dr. Leonardo Bussiki, médico ortopedista, telefone: (065) 9-98100-1090, o 

qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo 

de 05 dias. O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473 do CPC. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico. Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para manifestação no prazo de 05 dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária ou indicar órgão para 

realizar a perícia. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a 

indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a 

seguir as partes e os assistentes técnicos. O prazo para apresentação do 

laudo pericial é de 30 dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 dias a contar da intimação 

da apresentação do laudo. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 6034-43.2013.811.0037

 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: DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Feito isento de custas 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150022 Nr: 4414-25.2015.811.0037

 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: PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B OAB/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR 

que a base de cálculo do ITBI do imóvel descrito na inicial seja calculada 
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sobre o valor alcançado no procedimento licitatório, bem como torno 

definitiva a liminar de fls. 35/37.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Ainda, arbitro honorários em 

favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil. 

Considerando que o valor da condenação supera 100 (cem) salários 

mínimos (artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil), remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça deste Estado para reexame necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120488 Nr: 8359-25.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR SLAPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 8359-25.2012.811.0037 (Código 120488)

Vistos em correição.

Considerando a petição de fl. 476, intime-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar a sua manifestação quanto à inexistência de título 

executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125792 Nr: 8357-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO MOREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA MACEDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a impugnação formulada.Traslade-se cópia desta 

sentença para os autos em apenso –código 122999.Após, transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchekelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DAS GRACAS DE MELO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011207-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: TEREZINHA DAS 

GRACAS DE MELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cumpridas ambas as 

tutelas de mérito anteriormente concedidas, por meio de contratação direta 

de prestador no setor privado às expensas do réu, e deferida nova tutela 

complementar (Id 10507757), a parte autora comunicou que aquele não 

cumpriu a nova tutela complementar. Desta feita, evidenciado o não 

cumprimento da decisão concessiva da última tutela de urgência 

complementar, o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo com custo inferior ao 

menor orçamento trazido pela parte autora, apesar de expressamente 

intimado neste sentido. Além disso, trata-se de pedido oriundo do 

Ministério Público, cuja instituição é responsável em zelar pelo 

cumprimento da ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 

expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira das decisões 

anteriores que anteciparam a tutela de mérito, da inércia do réu, bem como 

diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pelo Ministério Público (Id 

10152983, reiterado no Id 10737718), defiro o sequestro do numerário em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

conforme requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a diligenciar no agendamento da data do procedimento, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011303-92.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GO MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (EXECUTADO)

GUILHERME RICARDO YUKI MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILSON NAVARRETE LINHARES OAB - MT11302/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011303-92.2011.8.11.0037 EXEQUENTE: GO MOVEIS E 

ELETRO LTDA - EPP EXECUTADO: SANDRA MARGARETE MEDEIROS 

TAKEMORI, GUILHERME RICARDO YUKI MARQUES Vistos, Este Juízo, em 

atendimento ao pedido constante no id. 8193113, deferiu pedido de 

penhora no rosto dos autos de execução extrajudicial nº 

7508-78.2015.811.0038 (código 156697) em trâmite na 2º Vara Cível desta 

Comarca, em que figuram como exequentes Jessica Larissa Yumi 

Takemori e Sandra Margarete Medeiros (esta última incluída como credora 

parcial da dívida nos termos do acordo realizado naqueles autos e cuja 

cópia foi juntada no id 8193122 dos presentes autos). A Sra. Jéssica 

Larissa Yumi Takemori, exequente naquela ação ingressou nos presentes 

autos como terceira interessada para requerer a revogação da decisão 

que determinou a penhora no rosto daqueles autos na parte em que 

figurou como credora a Sra. Sandra Margarete Medeiros, tendo como 

principal fundamento a arguição de que, embora a Sra. Sandra tenha 

constado no acordo como credora, apenas a requerente Jéssica é a titular 

do crédito. No id. 8193113 consta petição de juntada da guia de depósito 

judicial do valor de R$ 6.000,00 (...), objeto da decisão deste Juízo de 

penhora no rosto dos autos, acompanhada da respectiva guia, recolhida 

em 04.09.2017. Consigno que, em análise, observei que o depósito judicial 

foi vinculado a esta execução, e não à que tramita na 2ª Vara, acima 
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referida, conforme determinado por este Juízo, mas tal fato não prejudica 

o ato. Pois bem. Quanto ao pedido de revogação da decisão que 

determinou a penhora de R$ 6.000,00 (...) no rosto dos autos código 

156697, da segunda Vara desta Comarca, não vejo como deferi-lo. 

Pretende a requerente Jéssica fazer valer sua versão sobre o crédito em 

detrimento do acordo legalmente firmado naqueles autos, o qual serviu de 

base para a decisão de penhora. Entendo que deve prevalecer o acordo 

firmado, e neste sentido, a decisão deste Juízo está amplamente 

fundamentada e amparada, não havendo fatos novos a serem analisados, 

nem se conseguiu ilidir as provas materiais que dão embasamento à 

decisão que se pretende ver revogada, pelo que a mantenho pelos seus 

próprios fundamentos e com os acréscimos desta decisão. Posto isso, 

indefiro o pedido de revogação da decisão de penhora (id. 8207773). 

Intime-se a executada Sandra Margarete Medeiros para, querendo, 

apresentar impugnação/embargos no prazo de quinze dias. Após, com ou 

sem impugnação/embargos, manifeste-se a credora no prazo de 15 dias. 

Intime-se o advogado da Sra. Jessica Larissa Yuni Takemori, subscritor da 

petição do id. 9534037, TERCEIRA INTERESSADA, que deve ser incluída 

na aba específica nestes autos. Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 7347-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Autos código 135725

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 01/03/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que as testemunhas Wilson e Ronald, e o réu residem em 

outras comarcas, expeça-se cartas precatórias, consignando o prazo de 

60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198558 Nr: 7935-07.2017.811.0037

 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): JAMES LEVY TRINDADE SILVA, DIARKS 

MOREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 Intimação do Advogado do acsuado para audiência designada para o dia 

11 de abril de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187674 Nr: 2822-72.2017.811.0037

 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): UESLEI FIGUEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 121166 Nr: 3662-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEIMERSON CLEIMAR CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:MT 12900

 Código 121166

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de JEIMERSON CLEIMAR CORADINI, dando-o como incurso nas penas do 

art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Aduz que em no dia 03 de novembro de 2012, por volta das 23:30 horas, 

na Avenida Porto Alegre, Centro, nesta cidade e comarca, teria o acusado 

sido flagrado por policiais militares, portando uma arma de fogo com cinco 

munições intactas, em desacordo com a determinação legal ou 

regulamentar (fls. 5/6).

A denúncia foi recebida em 28.11.2013 (fl. 46) e o réu citado, apresentou 

resposta à acusação (fls. 48/49).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns 

e procedido o interrogatório do réu (fls. 76/77 e 83).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação 

do acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/04, 

enquanto a defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 

98/99).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

JEIMERSON CLEIMAR CORADINI pela prática do delito previsto no art. 14 

da Lei n. 10.826/03.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 9/1), 

boletim de ocorrência de fl. 26 e laudo de exame em arma de fogo de 

munições (fls. 30/37).

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada, conforme se 

observa nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e 

principalmente por meio da confissão do acusado.

Os policiais militares Washington Luiz Ruiz e Adriano Aparecidao durante 

suas oitivas em juízo ratificaram seus depoimentos prestados na fase 

inquisitiva às fls. 9/11 e foram enfáticos em afirmar que a arma e as 

munições foram encontradas em poder do acusado, conforme registro 

audiovisual.

Quando de seu interrogatório em Juízo, o réu confessou que comprou a 

referida arma para sua segurança e que a mesma encontrava-se dentro 

do carro, conforme se infere por meio do registro audiovisual.

Pois bem, analisando as provas colhidas, verifica-se que a confissão do 

acusado encontra-se em perfeita harmonia com as demais provas dos 

autos, de forma que restou sobejamente comprovado a autoria do delito de 

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ademais, as versões apresentadas pela testemunhas ouvidas em Juízo 

foram coerentes e firmes, além das circunstâncias em que esta ocorreu.

 Outrossim, o acusado não logrou êxito em demonstrar em Juízo nenhuma 

razão plausível para estes acusá-lo injustamente, bem como qualquer 

circunstância diversa da contida na denúncia.

Pontuo ainda, que o laudo pericial de fls. 34/36 atesta que a arma 

apreendida “possui regular estado de conservação e perfeito 

funcionamento”.

Por fim, quanto ao pleito da defesa do réu referente a desclassificação 

para a conduta prevista no artigo 12 da Lei de armas, a mesma não 

merece acolhimento, diante da robustez das provas no sentido de que a 

arma estava dentro do veiculo pertencente ao réu.

Desta feita, o fato do acusado ter sido flagrado transportando a arma no 

interior do veiculo por ele conduzido, caracteriza o porte de arma de fogo, 

e não posse de arma de fogo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR PORTE ILEGAL DE ARMA 
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DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO ENCONTRADO NA 

RESIDÊNCIA OU NO TRABALHO DO ACUSADO. PARECER DO MPF PELA 

DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Se a arma não foi 

apreendida na residência ou no local de trabalho do acusado, mas 

encontrada escondida em uma garagem alugada, não há que se falar em 

crime de posse de arma de fogo. 2. Ordem denegada, em consonância 

com o parecer ministerial. (STJ - HC: 136533 SP 2009/0094198-2, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2009, 

T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DTPB: 20091116

 --> DJe 16/11/2009).

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. 

IMPOSSIBILIDADE. ARMA ENCONTRADA NO AUTOMÓVEL DO APELANTE 

NAS PROXIMIDADES DE UMA FAZENDA. RECONHECIMENTO DA ABOLITIO 

CRIMINIS TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A arma encontrada no 

interior de um veículo e nas proximidades de uma fazenda caracteriza o 

crime de porte, e não de posse ilegal de arma de fogo, porquanto nem o 

veículo é local de trabalho do réu, nem se encontrava ele nas 

dependências da fazenda, onde disse trabalhar, mas sim a caminho dela. 

2. A conduta de portar arma de fogo não está amparada pela anistia 

temporária do art. 30 e 32 da Lei 10.826/2003. RECURSO NÃO-PROVIDO. 

(TJ-PR - ACR: 6154543 PR 0615454-3, Relator: Noeval de Quadros, Data 

de Julgamento: 19/11/2009, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 

282).

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 03 de novembro de 

2012, por volta das 23:30 horas, na Avenida Porto Alegre, Centro, nesta 

cidade e comarca, o acusado portava uma arma de fogo com cinco 

munições intactas, em desacordo com a determinação legal ou 

regulamentar.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar JEIMERSON 

CLEIMAR CORADINI, qualificado nos autos, às penas do artigo 14 da Lei 

10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

As penas previstas para este crime são de reclusão de 2 a 4 anos, e 

multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de 

reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes 

de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais por ser 

pobre na forma da lei.

Outrossim, encaminhem-se a arma e as munições apreendidas ao 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, para destruição ou doação aos órgãos 

de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei 

n. 10.823/03.

Devolva-se o valor da fiança ao réu (fl. 20).

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução definitiva, e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 06 de março de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 158029 Nr: 8130-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PELLICIONI - 

OAB:MS 8348

 Código 158029

Vistos, etc.

Diante da manifestação de fls. 26/27, redesigno a audiência para o dia 

12/03/2018, às 13:00 horas para a oitiva da testemunha Estefania 

Aparecida Cabral.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 178099 Nr: 9642-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN HIROSHI FUKUDA CUSTODIO, MARCIO 

ROBERIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marielle de Matos Soares - 

OAB:OAB-MT 9.920, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos 

declaratórios apenas para corrigir a existência de erro material presente 

na sentença embargada, fazendo constar como parte dispositiva da 

mesma o seguinte texto: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido, para condenar os réus MARCIO ROBERO DO NASCIMENTO e 

IVAN HIROSHI FUKUDA CUSTODIO como incursos nas penas dos arts. 

157, § 3º c/c 14, II e 311, na forma do 69, todos do Código 

Penal.Prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 269.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123748 Nr: 6313-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 142598 Nr: 978-58.2015.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 

125 no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZILDEVAM CONCEIÇÃO DE PAULA, Cpf: 

02269212207, Filiação: Domingas da Conceição e Antonio Cabral de Paula, 

data de nascimento: 13/04/1988, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei. Sorriso, 25 de janeiro de 2018. Janaina Paula Stuani Alves 

da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON APARECIDO DE PAULA, Cpf: 

30608178802, Rg: 11.775.925, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo. 

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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.Sorriso, 25 de janeiro de 2018.

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELESTINO RZEZNIK, brasileiro(a), 

casado(a), carreteiro/motorista. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.Sorriso, 25 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS FERREIRA 

MACHADO, Cpf: 63698021315, Rg: 000035857195-2, Filiação: Maria Leal 

Ferreira* e Francisco Sousa Machado, data de nascimento: 11/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Pedreiras-MA, Telefone 98-8856-7448. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDERSON LUIZ BRANCO, Cpf: 

00704657112, Rg: 1.749.126-6, Filiação: Geni do Amaral Branco* e 

Valdemar Branco*, data de nascimento: 09/06/1982, brasileiro(a), natural 

de Medianeira-PR, solteiro(a), segurança, Telefone 9985-8908. 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$ 188,43 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATARINA KOTHRADE, Cpf: 

38111586191, Rg: 02848540, Telefone 66 9634 5363. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA BANDEIRA DOS SANTOS 

PIMENTEL, Filiação: Alziro Pereira Milhomem e Deusina Bandeira dos 

Santos, data de nascimento: 03/01/1963, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEOVA JOÃO DE CARVALHO, Cpf: 

04001882108, Rg: 2081291-4, brasileiro(a), solteiro(a), mecânico. 

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$ 817,84 (Oitocentos e dezessete reais e oitenta 

e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA DE OLIVEIRA SILVA, Filiação: 

Raimundo D. Oliveira Silva e Maria Luiza Silva, data de nascimento: 

29/08/1970, brasileiro(a), natural de Brasileira-MT, casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Janaina Paula Stuani 

Alves da Silva, digitei.

Sorriso, 10 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DE OLIVEIRA XAVIER, Cpf: 

45239592187, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas. Sorriso - 

MT, 07 de dezembro de 2017.Janaina Paula Stuani Alves da SilvaGestora 

AdministrativaMatrícula nº 11948.

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 16 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

02686971916, Rg: 7.613.821-4, Filiação: Jordão Rodrigues de Souza e de 

Maria de Lourdes de Souza, data de nascimento: 14/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Quinta do Sol-PR, casado(a), motorista, Telefone 65- 

9950-5297. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas.

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): K. L. ENXOVAIS. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO APARECIDO SCATAMBULI, Rg: 

0725638-8, Filiação: Antonio Scatambuli e Atenita Rosa Scatambuli, data 

de nascimento: 13/08/1967, brasileiro(a), natural de Bandeirantes-PR, 

motorista, Telefone 66 9958 6056. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Janaina Paula Stuani 

Alves da Silva, digitei.

Sorriso, 10 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autor

izado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JERLANDIA MARIA EVANGELISTA DE 

LIMA, Filiação: Maria Evangelista de Lima, data de nascimento: 12/01/1966, 

brasileiro(a), natural de Acopiara-CE, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas.

 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, Janaina Paula Stuani 

Alves da Silva, digitei.

Sorriso, 10 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMANDA CRISTINA MAXIMO PRADO, 

Filiação: Mauricio Aparecido Mariano Prado e de Dircelene Alves Maximo 

Ferreira dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas. Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2017.Janaina Paula Stuani Alves 

da SilvaGestora AdministrativaMatrícula nº 11948.

 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI LOURENÇO & CIA LTDA, CNPJ: 

05078927000168. 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$ 1.174,22 (Um mil e cento e setenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher o campo com o 

nome único do processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser 

baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO 

LTDA, CNPJ: 15047806000102, Inscrição Estadual: 13.120.115-8 e 

atualmente em local incerto e não sabido

JOSÉ FERMINO DE FREITAS, brasileiro(a), motorista. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 24 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO CESAR TERCAL, Rg: 

16321448, Filiação: Maria Veronica Lerail Tercal e Luiz Carlos Tercal, 

brasileiro(a), solteiro(a), vendedor, Telefone 9611-6359. 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$ 188,43 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEODETE MARIA RUFATTO, Cpf: 

41129750159, Rg: 0790658-7, Filiação: Catarina Rufatto* e Waldemar 

Francisco Rufatto, brasileiro(a), casado(a), cozinheira. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY ANDRADE LOPES, Filiação: 

Idemar Lopes e Soeli Andrade Lopes, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Paula Stuani 

Alves da Silva, digitei.

Sorriso, 10 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ROMARIO NASCIMENTO 

GOMES, brasileiro(a), solteiro(a), aux. de serviços gerais. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MAGIOLO, Rg: 1845631-6, 

Filiação: Osmar Magiolo e de Valmira Rodrigues, data de nascimento: 

05/05/1987, brasileiro(a), Telefone 66-3544-1113. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO LUIZ LEITE SILVA, Cpf: 

14591848825, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas. Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2017.Janaina Paula Stuani Alves 

da SilvaGestora AdministrativaMatrícula nº 11948.

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEODIR ALESSI, brasileiro(a), natural de 

Rg13-r-2.646.384, Ssp-pr-MT, solteiro(a), trabalhador rural. 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$ 6.200,72 (Seis mil e duzentos reais e setenta e 

dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas.

 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, Janaina Paula Stuani 

Alves da Silva, digitei.

Sorriso, 10 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAELSON GOMES DA CRUZ, 

brasileiro(a), Telefone 66 9611 3895. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 
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custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIOMAR DEITOS, Cpf: 92452418900, 

Rg: 3.185.631, Filiação: Hélio Deitos e Renate Deitos, data de nascimento: 

17/04/1979, brasileiro(a), natural de Seara-SC, convivente, pedreiro, 

Telefone 9985-8435. 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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de janeiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001750-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. R. (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001750-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de execução 

de alimentos promovida por PEDRO HENRIQUE FREITAS RODRIGUES, 

representado pela genitora PATIELLI ARAÚJO FREITAS em face de 

MARCIO LOPES RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o recebimento das pensões alimentícias vencidas no período de 

10/02/2015 a 10/12/2016, no montante de R$ 5.656,52 (cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). 

Despacho inicial, id. 6737973. Devidamente citado (id. 7388209), o 

executado apresentou impugnação em id. 7977814, aduzindo, em síntese, 

que a obrigação estampada no título judicial mostra excessiva, pois os 

valores relativamente à saúde (plano Unimed) não constituem mera 

liberalidade, devendo, portanto, serem abatidos no cálculo da dívida, razão 

pela qual o valor devido é de R$ 1.801,00 (um mil, oitocentos e um reais). 

O exequente manifestou-se em id. 8278529. Manifestação ministerial, id. 

8728533. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. In casu, 

não obstante os argumentos do executado, entendo incabível a 

compensação do valor relativo a pensão alimentícia com o crédito relativo 

ao pagamento do plano de saúde, conforme passo a expor. A princípio, 

analisando o acordo entabulado entre as partes, verifica-se que o ora 

executado ficou obrigado a prestar alimentos no valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, diretamente a genitora, nada tendo sido mencionado com relação ao 

plano de saúde em favor do exequente, de modo que, inadmissível a 

alteração unilateral pelo devedor da forma como se dará a prestação da 

obrigação estabelecida na decisão judicial. Aliado a isso, dispõe o art. 

1.707 do Código Civil o seguinte: “Pode o credor não exercer, porém lhe é 

vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 

insuscetível de cessão, compensação ou penhora.” Por sua vez, o art. 

373, inciso II, do mesmo diploma dispõe que: “A diferença de causa nas 

dívidas não impede a compensação, exceto: (....); II - se uma se originar de 

comodato, depósito ou alimentos;” Ademais, é sabido que o princípio da 

não compensação das verbas alimentícias pode sofrer mitigação em 

casos excepcionais, tais como quando da anuência e tolerância da 

genitora e/ou quando a não compensação possa representar 

enriquecimento sem causa para o beneficiário da pensão alimentícia, o que 

não é o caso dos autos. Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada 

pelo devedor, DETERMINANDO o prosseguimento da execução. 

Previamente a análise da penhora online, INTIME-SE a exequente para que 

traga aos autos planilha de débito atualizada. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 02 de fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

 

1004216-88.2017.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003191-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. W. (INTERESSADO)

 

Autos nº 1003191.40.2017.8.11.0040 Vistos etc. Defiro à autora o 

benefício da Justiça Gratuita. Anote-se. Em consonância com o disposto 

no art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de Março de 2018, às 09h30min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ, 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. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 
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para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, intimem-se 

pessoalmente membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Também sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida 

identificação do processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Por fim, cite-se e intime-se para 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. Às providências. Sorriso/MT, 16 de 

Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9303 Nr: 1151-98.2000.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1151-98.2000.811.0040 – Código: 9303.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido às fls. 236/238.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 81382 Nr: 376-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Autos n° 376-97.2011.811.0040 – Código Apolo: 81382.

 Vistos etc.

 Previamente a análise dos pedidos formulados pelo exequente, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida às fls. 388/390.

 No mais, INTIME-SE o exequente para manifestar-se acerca do 

requerimento formulado à fl. 391/391-v, assinalando prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 103844 Nr: 6878-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6878-81.2013.811.0040 – Código Apolo: 103844.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de busca e apreensão e a citação da parte requerida.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 126677 Nr: 3409-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – Kerus Modas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por M M COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em 

desfavor de PATRICIA MIGUEL MACIEL, com fundamento no artigo 485, 

inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela 

exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 15 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.: 126923 Nr: 3549-90.2015.811.0040

 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: JOÃO ROSALDO LEITE CANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, verifico a 

existência de preliminar de mérito a ser analisada, qual seja a inépcia da 

inicial alegada em contestação pelo requerido.Afirma o requerido que as 

alegações do autor na peça vestibular são ilógicas e descompassadas, 

especificamente quanto aos valores pretendidos oriundos das 

contratações realizadas pelas partes, o que acarreta a inépcia da inicial. 

Pois bem, em análise a referida preliminar, constata-se que razão não lhe 

assiste, eis que em sede de impugnação o autor esclareceu as questões 

suscitadas, e indicou detalhadamente os valores pretendidos, consoante 

se depreende das considerações às fls. 128-129, sanando dessa forma, 

eventuais vícios.Portanto, REJEITO a preliminar arguida.Não havendo mais 

preliminares a serem enfrentadas, estando às partes devidamente 

representadas e, presentes as condições da ação e demais pressupostos 

processuais, DECLARO O FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do 

CPC.Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que 

a prova deverá recair sobre o seguinte: existência de perdas e danos e 

caracterização do dano material e moral indenizável, sem prejuízo de 

outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 
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10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão.Nos termos do art. 357, 

III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II 

do mesmo diploma legal.Por fim, considerando que a parte autora pretende 

a produção de prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de Abril de 2018, às 15h 00min.INTIMEM-SE as partes para 

indicarem suas testemunhas, caso ainda não tenham indicado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Havendo requerimento para colheita do depoimento 

pessoal, providencie a intimação pessoal das partes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 16 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.: 144735 Nr: 1253-61.2016.811.0040

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE REOLON PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1253-61.2016.811.0040 – Código: 144735.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em 

desfavor de CLAUDETE REOLON PASTORIO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, a parte autora requereu a desistência da ação (fl. 

45).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como 

"a abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após 

o ajuizamento da ação".

 Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação do demandado, haja 

vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de CLAUDETE REOLON PASTORIO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que inexiste 

qualquer determinação de bloqueio, razão pela qual resta prejudicado 

aludido pedido.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara.

 DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 1370 Nr: 302-68.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 89/1998. - Código Apolo: 1370

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 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.

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.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 de Fevereiro, 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1507 Nr: 450-16.1995.811.0040

 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: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS GUSTAVO DE SOUZA 

- OAB:26283-A/SP, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 787/1998 - Código Apolo: 1507.

Exequente: Du Pont do Brasil S/A

Executados: Mário Eugênio Giotto & Cia LTDA, Mário Eugênio Giotto e 

Silvana Viva Cardoso Giotto

 Vistos etc.

 Trata-se de execução extrajudicial proposta por DU PONT DO BRASIL S/A 

em face de MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO EUGÊNIO 

GIOTTO e SILVANA VIVA CARDOSO GIOTTO, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 A presente demanda foi proposta em 06/11/1995, fl. 02-v.

 Entre um ato e outro, a exequente pugnou pela suspensão do feito em 

razão da inexistência de bens de propriedade dos executados (fl. 167), o 

que foi deferido à fl. 169.

 Às fls. 175/179, juntou-se manifestação dos executados pugnando pela 

extinção do feito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

 Determinou-se a intimação da parte exequente para manifestar-se (fl. 

181), entretanto, consoante se visualiza da certidão de fl. 182, a mesma 

quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Relativamente ao pedido de reconhecimento da prescrição 

intercorrente formulado pelos executados, não obstante esta magistrada 

já tenha declarado posicionamento em sentido contrário em outras 

demandas, frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no sentido de a prescrição somente ocorrerá se 

restar caracterizada a desídia do credor, o que não se aplica no caso em 

tela, eis que o exequente requereu arquivamento em razão da ausência de 

bens (fl. 167).

 Aliás, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental. Em nome dos princípios da economia processual e da 

fungibilidade, admite-se o recebimento, como agravo regimental, de 

embargos declaratórios opostos a decisão monocrática proferida pelo 

relator do feito, quando manifesto o caráter infringencial do reclamo. 2. 

Suspensa a ação de execução por ausência de bens penhoráveis, nos 
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termos do art. 791, III, do CPC, impossível a decretação da prescrição 

intercorrente. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 

1031486/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, DJe 

22/08/2013).

 Nesse sentido também já decidiu o TJSP, observe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

Decisão que afastou a prescrição intercorrente. Irresignação do 

executado. Descabimento. A prescrição intercorrente começa a fluir da 

remessa dos autos ao arquivo por inércia da parte interessada, não se 

consumando se a execução não teve andamento por falta de bens 

penhoráveis, tal como ocorreu 'in casu'. Inércia não configurada. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente, ademais, que depende da 

prévia intimação pessoal da parte exequente, o que não se verificou na 

hipótese em exame. Precedentes. Recurso não provido.

 Agravo de Instrumento nº 2156071-06.2017.8.26.0000, da Comarca de 

São Paulo. Agravante RICARDO YAZBEK. Agravado MIGUEL KALIL 

TEBEHERANI (ESPÓLIO).

 Por tais razões, REJEITO o pedido formulado às fls. 175/179 e, por 

conseguinte, DETERMINO a intimação da exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o representante da parte 

exequente, pessoalmente, para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, bem como requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção, na forma do art. 485, III e §1º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 1760 Nr: 248-34.1998.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRICHES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por ANTONIO TRICHES FILHO em desfavor de DIRCEU 

TELES DA SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso III e IV e §1º, do 

Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 15 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.: 80451 Nr: 5795-35.2010.811.0040

 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: JR VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos nº 5795-35.2010.811.0040 Código Apolo: 80451

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente a classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, 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 NCPC.

 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., 15 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.: 101523 Nr: 4413-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, WGSDMO, LSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4413-02.2013.811.0040 - Código Apolo: 101523.

 Vistos etc.

 Considerando que o executado foi citado por edital, deixando transcorrer 

o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses do 

demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 115706 Nr: 6871-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6871-55.2014.811.0040 – Código: 115706.

 Vistos etc.

 Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online restou infrutífera, 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.

 No mais, restando infrutíferas as medidas acima para a satisfação do 

débito e, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do NCPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a 

inclusão do nome/CPF do executado nos cadastros de inadimplentes, 

conforme requerido, devendo a Secretaria da Vara proceder a 

negativação através do Sistema SERASAJUD.
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 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 116417 Nr: 7413-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7413-73.2014.811.0040 – Código Apolo: 116417.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 119039 Nr: 9354-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCINDO LIMA NETO - 

OAB:19.857, MARLI TEREZINHA RODRIGUES DE MELO - OAB:77074, 

MONA MOUSSA - OAB:64.663, RENATO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:28.692/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9354-58.2014.811.0040 – Código 119039.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fl. 62, cuja matrícula 

se encontra acostada à fl. 63, apenas quanto a parte pertencente ao 

executado (1/5).

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, 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.

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 29506 Nr: 3940-94.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15.934- E, MATEUS 

FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:

 Autos nº 3940-94.2005.811.0040 – Código: 29506.

 Vistos etc.

 Visando a composição amigável entre as partes, REDESIGNO a sessão 

de mediação para o dia 07 de Maio de 2018, às 09h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 86469 Nr: 5911-07.2011.811.0040

 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): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Julgador: 37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Relator: Pedro Kodama. 

Julgamento: 21 de fevereiro de 2017).“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE 

FATO. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE SÓCIO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO 

CONCURSO DE CREDORES, BEM COMO DO GRUPO EMPRESARIAL. 

MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NA ESPÉCIE. 

Agravo de instrumento desprovido.” (TJ RS Agravo de Instrumento Nº 

70073732851. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara Cível. Relator: DES. 

VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS. Julgamento: 09 de agosto de 

2017).Ademais, os executados não demonstraram qualquer relação do 

imóvel objeto da lide com o adimplemento dos credores no bojo do Plano de 

Recuperação Judicial, limitando-se a tecer alegações genéricas.Assim, 

não vislumbrando nos autos prejuízo ao concurso de credores, DEFIRO a 

adjudicação postulada às fls. 150-152.Desta feita, determino à Secretaria 

de Vara que designe data e horário para a assinatura do auto de 

adjudicação, com a intimação das partes pelos seus dignos advogados, 

observando-se, no ponto, por interpretação sistemática, o artigo 889, I, do 

CPC. Tal providência tem por fim atender ao disposto no artigo 887, § 1º, I 

do CPC:“Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da 

última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a 

lavratura do auto de adjudicação.§ 1o Considera-se perfeita e acabada a 

adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo 

adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, 

pelo executado, expedindo-se:I - a carta de adjudicação e o mandado de 

imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;(...)Naquela 

oportunidade, após lavrado o auto de adjudicação, expeça-se a 

respectiva a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse em 

favor do exequente.Intimem-se.Às providências.Sorriso/MT., 15 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.: 99208 Nr: 1818-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Autos n. 1818-30.2013.811.0040 – Código Apolo: 99208.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fl. 79, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação 

e intimação, conforme requerido, penhorando-se as benfeitorias 

(edificações) existentes no imóvel indicado à fl. 31.
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 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6895-20.2013.811.0040 – Código Apolo: 103861.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de busca e apreensão e a citação da parte requerida.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 107863 Nr: 398-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR SOLA TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 398-53.2014.811.0040 - Código Apolo: 107863.

 Vistos etc.

 Analisando os autos, observo que a Secretaria da Vara encaminhou 

carta de intimação à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

entretanto, consoante se observa à fl. 57 houve cessão de crédito à 

Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, de modo que a intimação foi realizada erroneamente.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora através de seu representante legal 

para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para extinção do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 136632 Nr: 8834-64.2015.811.0040

 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: RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600

 Autos nº 8834-64.2015.811.0040 – Código: 136632.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor informado na inicial, 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., 15 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.: 144500 Nr: 1133-18.2016.811.0040

 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: CRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP-E, CP, CP, CFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:18491, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos nº 1133-18.2016.811.0040 - Código Apolo: 144500.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de designação de nova sessão de 

mediação, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, declinar nos autos seu atual endereço, bem como da 

representante do Espólio de José Perazolli, eis que houve a devolução das 

correspondências enviadas, conforme se visualiza às fls. 115/116.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 146547 Nr: 2248-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2248-74.2016.811.0040 – Código Apolo: 146547.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

executada.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

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

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147924 Nr: 2967-56.2016.811.0040

 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: BRYAN RHUAN DAMIAN DE SÁ, LUCIENE TEIXEIRA 

DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 .É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“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.”Pois bem. In casu, entendo que a 

sentença proferida nos autos merece reforma, haja vista que a mesma de 

fato contém omissão quanto ao índice de correção monetária e juros a ser 

utilizado.No ponto, anoto que a correção pelo INPC é adequado na 

hipótese, vejamos: “A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de 

estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da 

utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais.” 

(STJ. REsp nº 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06.08.2013, DJe de 22.08.2013).Relativamente aos 

juros moratórios, os mesmos devem incidir no percentual de 1% ao mês a 

partir da citação, em consonância com a Súmula 426 do STJ .Diante de 

todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por 

BRADESCO SEGUROS S/A, pois imprescindível que no dispositivo da 

sentença prolatada conste a incidência de juros moratórios de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do sinistro, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.IMTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 15 

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.: 27964 Nr: 2414-92.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, ALESSANDRA SOARES FERREIRA ALVES - 

OAB:155992, ANDREY FREITAS FERREIRA - OAB:338.361, FÁBIO 

SCHNEIDER - OAB:5238, FERNANDO HENRIQUE RAMOS ZANETTI - 

OAB:123.433, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17824-O, FABIANO 

GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Autos nº 233/2005 – Código: 27964.

 Vistos etc.

 Previamente a expedição do competente alvará de levantamento, 

INTIMEM-SE os patronos inicialmente constituídos para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de anuência.

 No mais, relativamente ao valor remanescente (objeto da penhora via 

BACENJUD), INTIMEM-SE as partes para manifestarem, assinalando prazo 

de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 112869 Nr: 4668-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ MANICA, JOSIANE CRISTINA 

PEREIRA, ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação aos executados sobre a penhora, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá 

abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, 

o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 526-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 717-60.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, SÉRGIO LEANDRO 

SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, MAURO MACIESKI GONÇALVES, MARISIAN 

APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNARI CANOZO - 

OAB:203856/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 a PARTE 
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REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103847 Nr: 6881-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117186 Nr: 8064-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINILDO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GOMES, MARIA APARECIDA 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148200 Nr: 3433-50.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE JULIÃO - 

OAB:345.803/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17995 Nr: 2216-26.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS IRRIGAÇÕES- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, NELIO ADEMAR SCHERNER, NERI ARI THIESEN 

SCHERNER, ELISVALDO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

conforme fl. 274verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56722 Nr: 588-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO IMPLEMENTOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROBERTO GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA GRAZIELE NUNES DO 

NASCIMENTO - OAB:222929, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - 

OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 588-55.2010.811.0040 – Código: 56722.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido à fl. 105.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 104575 Nr: 7642-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECY BASTOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para comprovar nos autos da carta precatória o recolhimento da taxa 

cartorária e custas pertinentes aos atos a serem praticados pelo Oficial de 

Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112345 Nr: 4245-63.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINAY MESSIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DIOGO ENDRES - OAB:79458/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112944 Nr: 4721-04.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVES DE SENA, MAX WILLIAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE LIMA, GERSON ALVES DE 

SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROBERTO KULKA - OAB:18620, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-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 a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113175 Nr: 4902-05.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MILTON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERNANDES, JANIO MARCOS 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Autos nº 4902-05.2014.811.0040 - Código Apolo: 113175.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cambial c.c. cancelamento 

de protesto e indenização por dano moral proposta por JOSÉ MILTON 

MENDES em desfavor de GILSON FERNANDES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, na oportunidade da audiência, as partes 

entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado. Ao final, 

determinou-se a suspensão do feito até o cumprimento integral da 

obrigação (fl. 185/185-v).

 Através do petitório de fl. 191, o demandado informou a quitação integral 

da obrigação assumida, pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, DEFIRO o pedido de desentranhamento 

das cártulas de cheque acostadas à inicial, conforme já convencionado 

pelas partes.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 128985 Nr: 4757-12.2015.811.0040

 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: SIDNEY PERETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARCELO 

ZANDONADI, MARCO PAULO CHINEZ, EDIMAR CARLOS RUGINSKI, 

FABRICIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142845 Nr: 184-91.2016.811.0040

 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: SMS - COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA LTDA, HEXAGON 

AGRICULTURE HOLDING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIMARÃES E SANTIAGO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:SC-186/96

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5019 Nr: 549-44.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOCIR SGARABOTTO, ARNI 

SGARABOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:174837/SP, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n° 549-44.1999.811.0040 – Código Apolo: 5019.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 341.

 Desta feita, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do NCPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a 

inclusão do nome/CPF dos executados nos cadastros de inadimplentes, 

conforme requerido, devendo a Secretaria da Vara proceder a 

negativação através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 37275 Nr: 198-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAIR BORGES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 
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OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Sendo assim, considerando o pedido de desistência de fls. 291/292 e, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso VIII e art. 775, ambos do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito, mantendo-se cópia nos 

autos.CUSTAS, se houver, pelo executado. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 20 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.: 39062 Nr: 1922-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, MAURO 

MACIESKI GONÇALVES, CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES 

GONÇALVES, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, LAERCIO 

FAEDA - OAB:3 589 B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

EXECUTADAS para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

 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: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE, ZAQUIEL MINUZZO 

ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO 

ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERIDO, que requereu a prova (art. 

95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 4287-83.2012.811.0040

 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: FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93087 Nr: 5029-11.2012.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ROSELI DUARTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, BRESSAN & LAMONATO E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 .Em que prese o presente feito tenha vindo concluso para prolação de 

sentença, em análise detida dos autos observa-se que as alegações das 

demandadas são conflitantes, pois ao passo que a requerida Bressan, 

Lamonatto & Cia Ltda afirme categoricamente que embora a autora tivesse 

conhecimento do negócio realizado pelo Sr. Mário, não figurou no contrato 

como avalista, o Banco GMAC afirma em alegações finais que ‘deve a 

Autora sanar as pendências dos débitos, para que seu nome não seja 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito’, o que indica que a mesma 

figura como avalista na Cédula de Crédito, de modo que existe manifesta 

dúvida em torno da questão crucial para o correto deslinde do feito.Desta 

feita, CONVERTO o presente feito em diligência e, DETERMINO a intimação 

do Banco GMAC S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos cópia da cédula de crédito bancário realizada entre as partes, bem 

como todas as informações constantes junto ao sistema do banco 

relativas aos avalistas da CCB n. 51024990 firmado por Mário Cesar 

Escobar Puccinelli.Convém destacar que, no ponto, a inversão do ônus da 

prova em favor da autora é medida imperativa, pois vale salientar que a 

instituição demandada é única capaz de anexar aos autos o contrato 

firmado e as informações constante em seu sistema operacional relativas 

aos avalistas da cédula de crédito bancária firmada.Oportunamente, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pe r t i nen tes .CUMPRA-SE,  exped indo -se  o  necessá r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 20 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.: 95380 Nr: 7226-36.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18.456/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXECUTADA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 8831-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI FARIAS &WILSON ISAC ADVOGADOS 
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ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por RUI FARIAS & WILSON ISAC ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em desfavor de ANTONIO ALVES PINHEIRO, com 

fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo 

Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  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.Sorriso/MT., 15 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.: 103304 Nr: 6305-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 Autos nº 6305-43.2013.811.0040 – Código: 103304.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor informado na inicial, 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., 15 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.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 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:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 Autos n° 7655-66.2013.811.0040 – Código Apolo: 104588.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 109535 Nr: 1866-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO WESLEI ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1866-52.2014.811.0040 - Código Apolo: 109535.

 Vistos etc.

 Considerando que o executado foi citado por edital, deixando transcorrer 

o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses do 

demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 116904 Nr: 7811-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCY SANTINA NICACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 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

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123068 Nr: 1209-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIO MARCIO BRAGA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MAION BOTARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por CLENIO MARCIO BRAGA FRANCO em desfavor de 

ROGÉRIO MAION BOTARO, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, 

do Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 15 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 
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Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132072 Nr: 6417-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AYRES RAMOS - 

OAB:OAB/RS 64015, MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 

62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo sem que houvesse 

manifestação da parte autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141847 Nr: 11529-88.2015.811.0040

 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: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTG PACTUAL COMMODITIES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:17945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - 

OAB:222.797, Bruno da Silva Madeira - OAB:, CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:16838

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 156476 Nr: 7287-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO PIRES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONACENTRO - COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO OESTE, CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO, 

SIDNEI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6526- B

 Autos nº 7287-52.2016.811.0040 - Código Apolo: 156476.

 Vistos etc.

 Cuida-se de pedido de restituição relativos as custas processuais e taxa 

judiciária formulado por CYRO PIRES XAVIER, aduzindo, em síntese, que a 

demanda foi extinta sem resolução de mérito, anteriormente a 

triangularização processual, eis que houve o indeferimento da exordial, de 

modo que a devolução dos valores é medida imperativa.

 O pedido foi direcionado ao Exmo. Juiz Diretor do Foro, o qual entendeu 

que incumbia a este Juízo a análise do pleito (fls. 975/976).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Sem delongas, s.m.j., entendo que a análise do pleito em tela não compete 

a este Juízo, haja vista que conforme dispõe a Instrução Normativa SCA n. 

02/2011 do Tribunal de Justiça, Capítulo I – Disposições Iniciais, item 1.2, 

os pedidos de restituição devem ser instruídos com os seguintes 

documentos: “Requerimento da Parte do Processo ou do Advogado ao 

Juiz Diretor do Fórum (nos processos da 1ª Instância) ou ao Presidente do 

tribunal de Justiça (nos processos da 2ª Instância).

 Assim, em atenção a Instrução Normativa supracitada o processamento 

do pedido de restituição deve se dar de forma administrativa.

 Não obstante, válido destacar que consoante se extrai da Instrução 

Normativa SCA n. 02/2011 do Tribunal de Justiça, inexiste previsão para 

devolução dos valores relativos as custas judiciais e taxa judiciária, pois 

somente é possível nos casos em que os valores foram pagos 

indevidamente, em duplicidade ou a maior, o que não é o caso do 

presente.

 Portanto, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de que proceda a 

remessa ao Juiz Diretor do Foro para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 13116 Nr: 127-98.2001.811.0040

 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: REINOLDO SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BÄR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUÍS WEBER - 

OAB:49.566/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB: 2 471- RO

 Autos nº 127.98.2001.811.0040 (Cod. 13116)

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento apresentado pelo Perito Judicial, devendo ser 

intimada a parte autora para apresentação dos documentos solicitados no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova deferida. 

Apresentados os documentos, prossiga-se com a realização da perícia.

Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 25596 Nr: 193-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória à ser 

expedida à Comarca de São José do Rio Claro/MT, com a finalidade de 

Designação de Hasta Pública, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26358 Nr: 921-80.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO WEBER STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ALAIR FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27175 Nr: 1652-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 2724-64.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXECUTADA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 5018-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI ROMEU SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ALBINO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:/MT 5368, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:/MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37963 Nr: 863-09.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA, MARCOS CESAR COSTA, 

SONIA MARIA DA SILVA COSTA, JACKSON LUIZ DULNIK, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARINDIA BERNARDI DULNIK, MARIA 

CRISTINA DEMARCHI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELOS - OAB:79.416

 Ante o exposto, RECEBO e ACOLHO PARCIALMENTE a Objeção de 

Pré-Executividade, de modo que DETERMINO a exclusão da cobrança das 

comissões anteriores a 09/03/2002. No mais, MANTENHO o decisum 

embargado em seus exatos termos.Por fim, nos termos do art. 1.010, §3º 

do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, com 

as nossas homenagens e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Às providências.IMTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 20 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.: 57227 Nr: 1057-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 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: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 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, no prazo de dez (10) 

dias, apresentar memória atualizada do débito, devendo observar a 

incidência de multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC.Por fim, 

ante a manifestação do exequente à fl. 331, INTIME-SE o executado a 

apresentar aos autos os documentos necessários, correspondentes as 

cédulas postuladas na exordial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

busca e apreensão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso-MT, 20 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.: 58871 Nr: 2170-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMÊNICO, SILVANIA BARONIO, 

WALDOMIRO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GOUVEIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 Autos nº 2170-90.2010.811.0040 - Código Apolo: 58871.

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE o necessário a citação dos executados Waldomiro dos 

Santos e Maria de Fátima Gouveia de Souza, observando-se o endereço 

declinado às fls. 127/128.
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 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 58996 Nr: 2295-58.2010.811.0040

 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: SCNDS, MARIA TELMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2295-58.2010.811.0040 – Código Apolo: 58996.

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação, o qual deve ser encaminhado ao 

Departamento competente do TJ/MT para as providências pertinentes, na 

forma do disposto no art. 451 da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 59187 Nr: 2486-06.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.C.W. BRASIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEALMO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 4707-59.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO, SILVANIA BARONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Autos nº 4707-59.2010.811.0040 - Código Apolo: 61414.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 294, em substituição, NOMEIO como perito do juízo 

ALDO NUSS, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme ficha 

cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme decisão proferida às fls. 197/198.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 85478 Nr: 4821-61.2011.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMES, JDMES, EFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90607 Nr: 2253-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, IVANA BECKER 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94438 Nr: 6177-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DILMARI SALETE RUPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6177-57.2012.811.0040 – Código: 94438.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

conforme requerido à fl. 62.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 100238 Nr: 2967-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DLS, PDFFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, RENATA 

FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a EXEQUENTE 

para adequação do rito a ser seguido, conforme fl. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113029 Nr: 4791-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CHIODI, FERNANDO AUGUSTO 

SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

AUTORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 5885-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, OLIDES MARIA 

STEFFENON, CLAUDIMAR LUIS PASQUALI, ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 6118-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SIMISEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ TEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 Autos nº 6118-98.2014.811.0040 - Código Apolo: 114698.

 Vistos etc.

 Ante a justificativa apresentada à fl. 219, NOMEIO como perito do juízo 

NAYANE BARBOSA LANZIERI, cadastrada no banco de peritos do TJMT, 

conforme ficha cadastral em anexo, a qual deverá ser intimada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na decisão proferida à fl. 

194/194-v.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 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.: 114797 Nr: 6197-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DELA PRIA, ADRIANO 

DELA PRIA, ALFREDO MUCZINSKI, MARLI DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 É o breve relato. Decido.Pois bem. Embora aparentemente o processo 

esteja maduro para julgamento, relatando minudentemente o processo em 

epígrafe, verifico a existência de vício processual que merece ser sanado 

sob pena de nulidade da sentença a ser proferida nestes autos.Deflui-se 

que a presente ação foi ajuizada em desfavor de Pedro Domingos Dela 

Pria, Marli Dela Pria, Adriano Dela Pria e Alfredo Muczinski. Quando da 

citação dos requeridos, o Sr. Oficial de Justiça certificou que efetuou a 

citação do réu Alfredo Muczinski na pessoa de seu procurador Pedro 

Domingos Dela Pria (fls. 87/88), todavia, sequer fez a juntada de cópia da 

referida procuração, trazendo a este Juízo dúvida sobre a legitimidade da 

citação realizada.Para agravar a situação processual em relação ao réu 

Alfredo, a despeito de supostamente citado na pessoa de seu procurador, 

ao que tudo indica, não apresentou contestação nos autos, valendo 

anotar que, no ponto falhou a Secretaria deixou deixou de certificar se 

houve manifestação do mesmo, conforme determinado às fls. 85 e 

221.Nesse linear, intime-se o requerido Pedro Dela Pria para, no prazo de 

10 (Dez) dias, juntar aos autos cópia da procuração a ele outorgada por 

Alfredo Muczinski, de modo a fornecer substrato para que este Juízo 

analise a validade da citação realizada. No mesmo prazo deverá trazer 

para os autos cópia da certidão de óbito do requerido Alfredo.Desde já, 

determino à Secretaria que diligencie no sentido de buscar informações 

acerca de Inventário em nome de Alfredo Muczinski.Oportunamente, 

voltem os autos conclusos.Às providências.Sorriso/MT, 19 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.: 116354 Nr: 7367-84.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINICIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY GETÚLIO FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13.117/MT, MARCOS MOURA HORTA - 

OAB:9811B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Em contrapartida, pelos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a reconvenção interposta Darcy Getulio Ferrarin contra 

Madeireira Vinicius LTDA.CONDENO as partes vencidas ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada qual arcar com 

o que lhe é inerente, nos termos do disposto no art. 86, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.Oportunamente, ARQUIVEM-SE estes autos, 

mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 16 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.: 116860 Nr: 7770-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123736 Nr: 1675-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MADALOZZO, NOELI 

TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1675-70.2015.811.0040 – Código: 123736.Vistos etc.Ante a 

concordância das partes com o auto de avaliação, nos termos do artigo 

883 do CPC, NOMEIO o Sr. ERICK SOARES TELES como leiloeiro público, 

com arbitramento de comissão no patamar de 3% (três por cento) do valor 

da arrematação (art. 884, parágrafo único, do CPC e art. 1.131 da 

CNGC/MT), devendo este ser realizado no plenário do Tribunal do Júri do 

Fórum de Sorriso (art. 882, parágrafo terceiro, do CPC), com as 

incumbências, pelo leiloeiro nomeado, das disposições dos artigos 884, 

886 e 887, todos do CPC.Deverá o leiloeiro nomeado, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar os requisitos exigidos no art. 1.090 da 

CNGC/MT.O preço mínimo, para arrematação, será de 50% do valor da 

avaliação, com pagamento à vista (art. 885; c/c 892, ambos do CPC), 

esclarecendo que qualquer proposta diversa da ora estabelecida, acaso 

frustrada a tentativa de alienação por estas condições, deverá ser tomada 

por termo pelo leiloeiro, com intimação das partes para manifestação, no 

prazo de cinco dias, hipótese em que, após a conclusão, haverá decisão 

específica deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127695 Nr: 4024-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA, ALMIR ANTONIO DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129011 Nr: 4772-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO ADELAR WITTE, GILMAR WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132588 Nr: 6660-82.2015.811.0040

 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: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6660-82.2015.811.0040 – Código: 132588.

 Vistos etc.

 Diante da impossibilidade de intimação pessoal da requerida acerca da 

sentença proferida nos autos, DEFIRO a intimação da mesma pela via 

editalicia.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 138134 Nr: 9698-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY PREDIGER, ADRIANO PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO, PERCILIANA 

NUNES BATISTA RIBEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O BREVE RELATO. DECIDO.Pois bem. CERTIFIQUE-SE a Secretaria da 

Vara acerca da citação de todos os confinantes e, em caso positivo, 

quanto o decurso do prazo para manifestação.Acaso tenha ocorrido a 

citação de todos os confinantes e, decorrido in albis o prazo para 

manifestação, desde já, DECRETO-LHES a REVELIA.No mais, 

considerando a tentativa frustrada de citação dos requeridos, DETERMINO 

seja SOLICITADO via online, através do convênio da CGJ, o endereço 

atualizado dos demandados junto aos órgãos conveniados.Se a diligência 

de que trata o item anterior restar frutífera, CITE-SE a parte requerida, 

expedindo-se o necessário.Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a 

citação editalícia, em consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 

257 do mesmo ‘codex’.Por fim, OFICIE-SE a Fazenda Nacional e Estadual 

para que se manifestem acerca da petição de fls. 267-270, juntando aos 

Ofícios cópia dos documentos de fls. 282-291 e 272-281, 

respectivamente.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 16 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.: 148057 Nr: 3069-78.2016.811.0040

 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: ROBERTO BRITO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALTENBURGER, ELIANE 

APARECIDA LIMA ALTENBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3069-78.2016.811.0040 - Código Apolo: 148057.

 Vistos etc.

ACOLHO o requerimento constante do petitório de fl. 108, eis que a 

tentativa de citação pessoal dos requeridos nos endereços resultantes da 
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busca nos sistemas conveniados restou infrutífera conforme se vê às fls. 

42 e 98-105.

 Desta feita, em consonância com o disposto no art. 256, inciso I, do 

Código de Processo Civil, CITEM-SE os demandados por edital, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA 

ESPECIAL aos demandados, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 15 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.: 168366 Nr: 2388-74.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRESCANSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DEALMO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE HELENA PILLA 

JULIÃO - OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17800 Nr: 1949-54.2003.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 4258-72.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERDIO PAVESI ESTEVES - 

OAB:15345/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas pagas.Condeno o 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 

2º e 6º, do CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo 

de desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 7307-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR WOLLMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI, ANDREIA CRISTINA HEINZ ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO PIVA, para 

devolução dos autos nº 7307-77.2015.811.0040, Protocolo 133769, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 2960-11.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIR JOSE TAPARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Vistos, e etc.Considerando que, apesar de intimado por duas vezes, o 

perito nomeado não apresentou proposta de honorários, nomeio em 

substituição o SRº MARCIO ALEXANDRE PRAZO MONTEIRO DA SILVA, 

perito grafotécnico (Rua das Ipoméias, 1201, Setor Industrial Norte, 

Sinop-MT), cadastrado no banco de peritos do TJMT, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso).Intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC.Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1233 Nr: 618-13.1998.811.0040

 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: ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO, CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE, FRANCIELI ANDERLE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HERALDO LIRIO, CARLOS 

ALBUQUERQUE (falecido), ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, PEDRO AUGUSTOI SANT´ANNA NUNES - OAB:11.529/RS

 intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos os 

seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas declarações 

de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da 

Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus 

aos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a 

parte autora pode optar por efetuar o pagamento das custas sem 

proceder aos esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso 

não seja confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser 

condenada ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de 

multa (art. 100, parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 2130 Nr: 294-96.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DUTRA - ESPÓLIO, NILSON 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TORRES VEDANA 

- OAB:31410, NOILVES VEDANA - OAB:11310/MS

 Vistos, em correição.

 Intime-se as partes, para que manifestem acerca da petição de fls. 

175-182, bem como quanto o interesse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2130 Nr: 294-96.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DUTRA - ESPÓLIO, NILSON 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TORRES VEDANA 

- OAB:31410, NOILVES VEDANA - OAB:11310/MS

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA que manifeste acerca da petição de 

fls. 175-182, bem como quanto o interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27189 Nr: 1657-98.2005.811.0040

 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: JMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR-E, ACDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, ROSELI 

INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Ante a certidão negativa de intimação (fl. 132), INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado da herdeira 

Ana Cristina de Paula Rodrigues, bem como para que promova o pedido de 

habilitação de todos os herdeiros, com a devida qualificação dos mesmos, 

nos termos do art. 313, §2º, do CPC.

Apresentado o endereço atualizado, bem como a relação de todos os 

herdeiros, intime-os para ciência da presente ação, bem como para 

comparecer em audiência de conciliação, vez que, ainda, não fora 

oportunizada as partes.

 Para tanto, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM 

A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem 

intimadas com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44025 Nr: 848-06.2008.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, especialmente 

para se manifestar quanto ao interesse de conversão do arresto, 

noticiado à fl. 220, em penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

desconstituição do mesmo e extinção do processo cautelar sem resolução 

do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 32-53.2010.811.0040

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIELSON ANDRADE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000004-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA RIBAS KELM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006705-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005493-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (RÉU)

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006408-91.2017.8.11.0040 

AUTOR: PEDRO VINICIUS DA SILVA SPECK RÉU: PEDRO DEFANT FILHO 

EIRELI - ME, CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS 

PAGOS VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 3. Atendidos os requisitos de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

4. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa 

do advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 5. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do NCPC. 6. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (RÉU)

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 20 de ABRIL de 2018, 

às 13 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006280-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA APARECIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006280-71.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: KARINA APARECIDA MACIEL REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração ofertados por 

KARINA APARECIDA MACIEL, em face da decisão proferida no Id 

11080931, alegando que houve omissão do juízo em relação aos pedidos 

de tutela de urgência em relação à obrigação de fazer a ser imposta à 

requerida de liberar o acesso da autora ao portal do aluno e de lançar 

todas as notas do primeiro e segundo semestre de 2017 e, ainda, em 

relação à obrigação de não fazer de se abster de negar o acesso às 

salas de aulas e realização de provas. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “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.” Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão ao embargante. Deste modo, 

em complementação à decisão de Id 11142906, entendo que, em análise 

de cognição sumária, restou demonstrado que foi deferido à autora o 

aditamento do FIES até 31/12/2017, conforme extrato financeiro de Id 

11045895, motivo pelo qual o acolhimento do pedido liminar de obrigação 

de fazer relativa à liberação da autora ao portal do aluno e de lançamento 

das notas relativas ao primeiro e segundo semestre de 2017 é medida que 

se impõe. Por outro lado, considerando o encerramento do ano letivo de 

2017, restam prejudicados os pedidos relativos à liberação da autora às 

salas de aulas e realização de provas, ainda mais considerando que não 

consta dos autos o deferimento do aditamento do FIES para o ano de 

2018. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para complementar a decisão proferida no Id 

11142906, para que onde se lia: "Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela, DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do valor de 

R$8.204,64 (oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos) relativo ao primeiro semestre de 2016 (Id 11044716), até 

decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais)." Deve se ler: 

"Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO que a 

requerida EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito em razão da inadimplência do valor de R$8.204,64 (oito mil, 

duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) relativo ao primeiro 

semestre de 2016 (Id 11044716), bem como LIBERE o acesso da autora ao 

portal do aluno e LANCE todas as notas do primeiro e segundo semestre 

de 2017, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$100,00 (cem reais)". Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000453-45.2018.8.11.0040 

AUTOR: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 
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3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso em análise, considerando a alegação de inexistência de relação 

jurídica relativa às transações bancárias realizadas na conta bancária da 

parte autora no dia 04/12/2017 (Id 11609556), discutindo-se a 

possibilidade de fraude, bem como o risco de inscrições negativas do 

nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e, ainda, o acréscimo 

de juros sobre o saldo negativo em sua conta corrente, oriundo do valor 

de R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais), sobre o qual se alega 

desconhecer a origem, entendo que a concessão do pedido liminar é 

media que se impõe, já que indiscutível a presença do perigo da demora. 

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO 

EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015).Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito”.

(TJMT, AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) – destaquei. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de 

incluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão 

do saldo negativo na conta corrente nº 130001723, agência 0955, Banco 

Santander S/A, bem como seja suspensa a cobrança de juros na referida 

conta bancária em razão do saldo negativo oriundo dos lançamentos em 

discussão, qual seja, R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais), lançados no 

dia 04/12/2017, até decisão final no presente feito ou até posterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

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, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 13 de ABRIL de 2018, 

às 10 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000344-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000344-31.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ROZINEIDE DE SOUZA COSTA DE MORAIS GUEDES 

REQUERIDO: ROSALINO DE MORAIS GUEDES VISTOS. 1. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. Nos termos do artigo 695 do NCPC, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 4. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, na 

forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o prazo 

de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do NCPC. 5. 

Confirmada a paternidade da parte requerida através de prova documental 

pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS aos alimentandos no 

valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, 

devidos a partir da citação, visto que ausentes elementos concretos 

quanto à real capacidade financeira do alimentante. 6. CIÊNCIA ao MPE. 7. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000344-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. M. G. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 20 de ABRIL de 2018, 

às 14 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:45 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003654-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003654-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:15 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003473-15.2016.8.11.0040 

AUTOR: LAEL SILVA SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. A 

sessão de conciliação realizada perante o CEJUSC restou infrutífera, em 

razão da ausência do autor. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003473-15.2016.8.11.0040 

AUTOR: LAEL SILVA SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 
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fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. A 

sessão de conciliação realizada perante o CEJUSC restou infrutífera, em 

razão da ausência do autor. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

13:30 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000365-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA MARIANI PASTRO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO (RÉU)

 

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.: 138214 Nr: 9751-83.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESSEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FLEMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO 

- OAB:19228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:OAB/MT20.689, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT 20.064

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121797 Nr: 449-30.2015.811.0040

 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: VALDIRLEI BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, BB 

SEGURO AUTO SEGUROS S/A - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A
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 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL 

PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110215 Nr: 2454-59.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO EUGENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDF LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, 

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MOREIRA - 

OAB:32.546/DF, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Citação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123550 Nr: 1543-13.2015.811.0040

 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): MAURICIO ETELVINO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122748 Nr: 1052-06.2015.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A

 1- Sem delongas, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes nesta data, suspendendo o 

feito nos termos do art. 313, II, NCPC, pelo prazo de 04 (quatro) meses, 

deixando desde já designada a data 26/06/2018, às 13:30 horas para 

nova audiência de instrução e julgamento. Determino a realização de 

estudos psicossociais nas residências dos genitores junto a equipe 

técnica deste juízo. Para o estudo social na residência do genitor, 

depreque-se o ato.

2- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 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 do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Diante da certidão de fls. 67, redesigno a audiência para o dia 

15/05/2018, às 17:00 horas. Intimem-se para comparecimento. 

Comunique-se o juízo deprecante.

 3- Às providencias, cumprindo com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45125 Nr: 2057-10.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

No mais, deixo consignado que a análise do pleito de fls. 218/219, será 

após o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 4432-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ROSANE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 43/43v, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Marca: GM, Modelo: 

CELTA SED CL LIFE 1.0, Ano: 2006, Cor: BEGE, Chassi: 

9BGSA19907B184624, Renavam: 000901600911, Placa: KAU6849, nas 

mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as 

parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente 

em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129468 Nr: 5039-50.2015.811.0040

 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: CLAUDETE FLORES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687 OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia ao 

prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

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

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas na forma do art. 90, § 2º, do NCPC.

Diante da renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169374 Nr: 3010-56.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEIKI ENOKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTES E SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos.

Considerando o requerido às fls. 47/48 e para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 05 de junho de 2018, às14h30min.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122748 Nr: 1052-06.2015.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A

 1- Sem delongas, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes nesta data, suspendendo o 

feito nos termos do art. 313, II, NCPC, pelo prazo de 04 (quatro) meses, 

deixando desde já designada a data 26/06/2018, às 13:30 horas para 

nova audiência de instrução e julgamento. Determino a realização de 

estudos psicossociais nas residências dos genitores junto a equipe 

técnica deste juízo. Para o estudo social na residência do genitor, 

depreque-se o ato.

2- Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000671-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000671-73.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” No 

caso em análise, diante dos documentos apresentando com a inicial, 

notadamente o contrato constante no Id 11749251, áudio de Id 11751101 e 

faturas de Ids 11749486 e 11749518, bem como levando em consideração 

o risco de inclusão do nome da empresa nos órgão de proteção ao 

crédito, em razão do não pagamento do valor correspondente a multa 

rescisória que entende ser indevida, demonstrados estão a probabilidade 

do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, razão pela qual o 

deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Neste sentido, 

vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA 

BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO 

EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015).Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito”.

(TJMT, AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) – destaquei. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que, após o depósito judicial a ser feito 

pela parte requerente no valor de R$2.900,30 (dois mil, novecentos reais e 

trinta centavos), atualizados com juros de 1% ao mês e correção 

monetária desde a data do vencimento das faturas respectivas faturas 

(Ids 11749486 e 11749518), a requerida se ABSTENHA de efetuar a 

cobrança do valor de R$4.637,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete 

centavos), incluído nas referidas faturas, bem como de incluir o nome da 

empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência da multa rescisória em discussão, até decisão final no 

presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais). CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do desinteresse da parte autora, deixo de 

designar audiência de conciliação pelo CEJUSC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000687-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PAULO VERGUTZ (AUTOR)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NELSON BUGANZA JUNIOR OAB - DF01973/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (RÉU)

NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000687-27.2018.8.11.0040 

AUTOR: JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ RÉU: 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA, NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de 

urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” Pretende a autora a concessão de tutela de 

urgência para que os requeridos "sejam impedidos de realizar a retirada 

arbitrária da soja, bem como a resolução da propriedade em nome de 

ambas as empresas requeridas" (sic). No entanto, em análise de cognição 

sumária, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito 

dos autores no que tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo 

certo que as supostas irregularidades contratuais apontadas dependem, 

para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória. Destaco 

que a mera discussão sobre suposta cobrança abusiva e/ou indevida não 

afasta os efeitos da mora. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 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, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000447-38.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ADNAN GUIOTTO ALESSI VISTOS. 1- RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2- Passo à análise do pedido de tutela de urgência de 

arresto, pleiteado na exordial. Sabe-se que a tutela de urgência pode ser 

requerida em caráter incidental, nos exatos termos do artigo 294, 

parágrafo único, do NCPC: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Quanto à tutela de urgência, assim 

dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito”. No mais, estabelece o artigo 

799, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda 

ao exequente: (...) VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes; Pois 

bem. Conforme os dispositivos legais transcritos acima, para a concessão 

de tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos 

periculum in mora e fumus boni iuris. No caso em análise, verifico que 

apesar de demonstrada a probabilidade do direito do exequente em cobrar 

seu crédito (fumus boni iuris), o que se verifica através do instrumento da 

CPR de Id 11670412, com vencimento em 15/02/2016, entendo que não 

restou evidenciado o risco à utilidade da execução caso a medida de 

arresto não seja deferida neste momento processual. Isso porque, além do 

transcurso do prazo de mais de 02 (dois) anos desde o vencimento da 

obrigação, sem demonstração de qualquer tentativa de 

recebimento/negociação do débito, ou mesmo notificação do devedor, 

verifico que a exequente não trouxe ao feito qualquer elemento capaz de 

demonstrar que os executados estão dilapidando seus patrimônios e/ou 

praticando outros atos fraudulentos na tentativa de ludibriar seus 

credores, sendo o extrato do SPC de Id 11607422, por si só, insuficiente 

para tal finalidade. A propósito, vejamos os julgados abaixo: "RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ARRESTO DEFERIDO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Para a 

concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos 

insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ausente prova de que os agravantes estejam dilapidando 

seu patrimônio ou praticando outros atos fraudulentos na tentativa de 

ludibriar seus credores resta impraticável a concessão da medida 

vindicada. (TJMT, AI 53603/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, 

Publicado no DJE 14/09/2016) - destaquei. "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO 

DE SOJA – SUPOSTA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PRATICADA PELOS 

DEVEDORES E COOBRIGADOS – MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DESPROVIDA DE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO – REQUISITOS DOS 

ARTS. 813 E 814 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE LIMINAR 

INDEFERIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Para concessão de medida cautelar de arresto não basta unicamente 

prova literal da dívida líquida e certa, sendo imprescindível a comprovação 

do fundado receio de fuga ou insolvência do devedor, de ocultação ou 

dilapidação de bens ou de outro artifício tendente a fraudar a execução e 

nos casos expressos em lei (CPC, art. 813 e 814). 2. Para a fixação dos 

honorários, ao despachar a inicial da execução extrajudicial, o juiz deve 

considerar a expressão econômica da demanda, a responsabilidade do 

advogado, a demora na solução da lide e a importância da causa" (TJMT, 

AI 98929/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016) - 

destaquei. Além disto, a parte exequente sequer trouxe aos autos cópia 

atualizada das matrículas 43.861 e 31.334 do CRI de Ipiranga do Norte/MT, 

o que inviabiliza a análise do direito de preferência pelo critério da 

anterioridade do registro do penhor rural junto ao serviço judiciário 

extrajudicial registral. Diante disto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

cautelar. 3- CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 4 - Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 5 - Havendo indicação de bens para 
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penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 6 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 7 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 8 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 9 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 10 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de 

expedição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003367-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CALHEIROS BIGELI OAB - TO4008-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003367-19.2017.8.11.0040 

AUTOR: EDUARDO LUIZ NARDI RÉU: TAMBORA AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO DE PESCADOS LTDA VISTOS. 1. HOMOLOGO, por sentença, 

para que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que 

chegaram as partes em mediação judicial (Id n.º 10770617), e, em 

consequência, diante da notícia de pagamento da obrigação pactuada, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, c.c. art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Custas 

e honorários na forma do pactuado entre as partes, observando-se, em 

caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC. 3. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo. 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000668-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000668-89.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: S C STUMM 

CONFECCOES - ME Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO GMAC S/A em face de SC STUMM CONFECÇÕES ME, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que a 

requerida celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo 

automotor, com cláusula expressa de alienação fiduciária em garantia 

sobre o veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: MONTANA 1.4 

ECONOFLEX - LS, Ano: 2014/2015, Cor: BRANCO, Chassi: 

9BGCA80X0FB168810, Renavam: 01036879230, Placa: QBC-7511, na 

forma do Decreto-Lei n.º 911/69. Diante do inadimplemento do 

réu-devedor, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. A 

inicial veio instruída com documentos. Liminar deferida (Id 1490541). 

Liminar devidamente cumprida e a parte requerida citada (Id 1594576). 

Manifestação da parte requerente (Id 4928962). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A em face de SC 

STUMM CONFECÇÕES ME, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. 

Versando o presente processo sobre matéria unicamente de direito, e 

verificando-se a desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença de mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha 

seu desfecho protraído. Compulsando estes autos, observo que a 

existência de relação jurídica contratual entre as partes restou 

comprovada (Id 1488654), que a inadimplência do devedor-fiduciante 

restou caracterizada, e que a parte ré foi devidamente notificada 

extrajudicialmente e após cientificada por instrumento de protesto para 

pagamento do débito em aberto (Id 1488666), não tendo honrado com as 

parcelas devidas. Ressalto que o contrato contém a firma expressa do 

réu-devedor, contendo, ainda, cláusula de alienação fiduciária em garantia 

sobre o bem descrito na inicial. Acrescento, igualmente, que o instrumento 

de protesto e a notificação extrajudicial de cobrança foram encaminhados 

para o endereço declinado pelo réu-devedor no momento da assinatura do 

contrato. É fato que os documentos trazidos aos autos mostram que o 

réu-devedor assumiu a condição de depositário ao oferecer o veículo em 

alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em atraso, de 

rigor a restituição do bem ao banco-credor como satisfação da dívida 

Nesse sentido, a jurisprudência: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA DO RÉU CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE E POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

MORA INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Comprovada a 

mora ou o inadimplemento do devedor consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º 

do Decreto-lei nº 911/69). (TJ-SP - APL: 00241899420128260269 SP 

0024189-94.2012.8.26.0269, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 

02/12/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/12/2013)”. Logo, caracterizada a mora do devedor, a apreensão do 

veículo e o não pagamento do débito em atraso, é medida que se impõe a 

consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da parte 

autora, em caráter definitivo. Como visto alhures, a posse e a propriedade 

plena do bem apreendido já foi consolidada nas mãos da parte requerente 

(Id 1594576), em caráter liminar, na forma do disposto no Decreto-Lei n.º 

911/69, sendo certo que não houve o pagamento do débito pendente no 

prazo legal, mesmo diante da regular citação da parte ré, tampouco 

purgação da mora. Desta forma, de rigor a procedência dos pedidos 

formulados na inicial. Ante ao exposto, confirmo a medida liminar 

anteriormente deferida, e, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para o fim 

de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: MONTANA 1.4 ECONOFLEX - LS, 

Ano: 2014/2015, Cor: BRANCO, Chassi: 9BGCA80X0FB168810, Renavam: 

01036879230, Placa: QBC-7511, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor 

serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Em 

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

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004902-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VELOSO (AUTOR)

ELIZETE SMIALOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004469-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) requerido. ROSILENE MACHADO ANTUNES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

35458400

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003631-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003631-70.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: PAULO ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por PAULO ALVES DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido indeferido administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido (Num. 4500612 ). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 4947618 ), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 5073597 ). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado no Num. 10670846, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado 

PAULO ALVES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos constantes 

no Num. 4956585. Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a 

existência ou não de doença que afete a capacidade para o trabalho, para 

só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostados aos autos (Num. 10670846), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e definitiva para as atividades laborativas, sem 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, considerando que a parte 

autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde o requerimento do auxílio-doença 

administrativamente (11/10/16 – Num. 4459862), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003558-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003558-98.2016.8.11.0040 

AUTOR: MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxilio 

Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por MARIA EUNICE 

FERREIRA DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que em razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma 

encontra-se incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo 

o requerido cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial (Num. 4567404), foi indeferida a tutela de 

urgência e determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade da parte autora (Num. 

5526406 ), tendo a mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais 

(Num. 5600445). Determinada a realização de perícia, o laudo pericial 

restou acostado no Num. 10753477, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 
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Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por MARIA EUNICE FERREIRA DOS 

SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 10753477) é possível 

divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, 

não havendo, desta forma, comprovação do requisito descrito acima no 

item III. Ademais, a perícia restou conclusiva no sentido de que a autora 

apresentou, em setembro de 2013, diagnóstico de câncer de mama, tendo 

realizado tratamento e perdurado a incapacidade até agosto de 2016, 

período em que foi concedido administrativamente auxílio-doença pelo 

requerido. Outrossim, consta da perícia que a autora faz tratamento 

medicamentoso de hipotireoidismo, sem complicações, não apresentando 

recidivas de neoplasia. Ficou demonstrado, ainda, que, para as atividades 

laborais domiciliares, não há incapacidade. Assim, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, quanto ao pedido nomeação de perito especialista, 

considerando que a perícia restou conclusiva no sentido de que a parte 

autora não apresenta incapacidade laborativa, não tendo a perita médica 

atestado a necessidade de avaliação com médico especialista, indefiro o 

pedido de nomeação de novo perito judicial. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002240-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA PROFIRIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002240-80.2016.8.11.0040 

AUTOR: DINORA PROFIRIO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por DINORA PROFIRIO DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 8076931), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 9240374 ), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9443787). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado nos 

Nums. 10129850 e 10129851, sobre o qual manifestou o requerido. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por DINORA PROFIRIO DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial (Nums. 10129850 e 10129851) é possível divisar 

que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta 

forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. 

Assim, não merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o 

entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não havendo 

requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALICE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000513-52.2017.8.11.0040 

AUTOR: ADALICE ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por ADALICE ALVES DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 4837230), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 5917468 ), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 6036688). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 10636123, sobre o qual as partes 

deixaram de se manifestar (Num. 11753350). É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

ADALICE ALVES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 10636123) é possível divisar que a parte autora não 

apresenta incapacidade para o trabalho, não havendo, desta forma, 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Ademais, a perícia 

restou conclusiva no sentido de que a autora não comprova doenças 

incapacitantes, encontra-se orientada no tempo e no espaço, 

contactuante e cooperativa, com respostas com nexo, ricas em detalhes e 

coerente. Concluiu, ainda, que a autora não apresenta alterações 

cognitivas, nem de memória ou de raciocínio. Assim, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001347-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001347-89.2016.8.11.0040 

AUTOR: LUZINETE DE SOUZA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração, suscitando omissão na sentença invectivada, ao argumento 

de não terem sido apreciados os laudos médicos juntados aos autos, bem 

como quanto a incapacidade social da autora. É o sucinto relatório. Decido. 

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante. Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 

DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). Por 

outro lado, caso o embargante pretenda rediscutir a causa, deve manejar 

o recurso cabível e não embargos de declaração. Conclui-se, portanto, 

que se trata de embargos de declaração visando discutir única e 

exclusivamente a justeza (erro/acerto) da decisão, embora seja manifesto 

na doutrina e jurisprudência que esta não é a via adequada para tanto. 

Ademais, o laudo pericial acostado aos autos concluiu, de forma 

satisfatória, mediante resposta dos quesitos formulados pelas partes, que 

a requerente não se encontra incapacitada para suas atividades 

laborativas, sendo as demais provas anexadas insuficientes a infirmá-lo. 

Portanto, não há qualquer contradição/omissão/obscuridade no julgado 

objurgado. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001800-50.2017.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA BONALDO CAMPEOL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora não concordou com o laudo pericial judicial acostado aos 

autos, pugnando pela realização de nova perícia. Porém, considerando 

que a Justiça Federal arcou com a perícia realizada nos autos, tendo o 

INSS concordado com o referido laudo (Num. 10792958), não é razoável 

que seja o mesmo condenado, novamente, a arcar com os honorários de 

novo perito, tão somente pelo fato da parte autora não ter concordado 

com o laudo juntado aos autos. Assim, considerando que o § 5º do artigo 

98 do NCPC flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a alguns atos 

processuais, oportunizo a parte autora a recolher, acaso pretenda a 

realização de nova perícia, o valor dos honorários periciais (R$300,00), no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser realizada nova 

perícia nos autos. Havendo o recolhimento dos honorários periciais pela 

parte autora, fica desde já nomeado, para atuar como expert deste Juízo, 

o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Av. 

Blumenau, n. 3945, anexo à Clínica DIS, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, comunicando este juízo com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 196 de 746



antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001755-46.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não concordou com o laudo pericial judicial 

acostado aos autos, pugnando pela realização de nova perícia. Porém, 

considerando que a Justiça Federal arcou com a perícia realizada nos 

autos, tendo o INSS concordado com o referido laudo (Num. 10136336), 

não é razoável que seja o mesmo condenado, novamente, a arcar com os 

honorários de novo perito, tão somente pelo fato da parte autora não ter 

concordado com o laudo juntado aos autos. Assim, considerando que o § 

5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a 

alguns atos processuais, oportunizo a parte autora a recolher, acaso 

pretenda a realização de nova perícia, o valor dos honorários periciais 

(R$300,00), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser 

realizada nova perícia nos autos. Havendo o recolhimento dos honorários 

periciais pela parte autora, fica desde já nomeado, para atuar como expert 

deste Juízo, o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, 

endereço: Av. Blumenau, n. 3945, anexo à Clínica DIS, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, comunicando este juízo 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002162-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002162-52.2017.8.11.0040 

AUTOR: LUCIANA BATISTA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Considerando que o laudo 

acostado nos Nums. 10130775, 10130776 e 10130777 não fazem 

referência à parte autora e, considerando que o perito anteriormente 

nomeado não mais se encontra realizando perícias neste Juízo, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, 

médico ortopedista, endereço: Av. Blumenau, n. 3945, anexo à Clínica DIS, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DANIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001435-93.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLEONICE DANIEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

não concordou com o laudo pericial judicial acostado aos autos, pugnando 

pela realização de nova perícia. Porém, considerando que a Justiça 

Federal arcou com a perícia realizada nos autos, tendo o INSS concordado 

com o referido laudo (Num. 10941298), não é razoável que seja o mesmo 

condenado, novamente, a arcar com os honorários de novo perito, tão 

somente pelo fato da parte autora não ter concordado com o laudo juntado 

aos autos. Assim, considerando que o § 5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza 

a concessão da gratuidade da justiça a alguns atos processuais, 

oportunizo a parte autora a recolher, acaso pretenda a realização de nova 

perícia, o valor dos honorários periciais (R$300,00), no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão, a fim de ser realizada nova perícia nos autos. 

Havendo o recolhimento dos honorários periciais pela parte autora, fica 

desde já nomeado, para atuar como expert deste Juízo, o Dr. Leandro 

Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Av. Blumenau, n. 3945, 

anexo à Clínica DIS, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Recolhido o valor dos honorários, 

intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo 

de 15 dias, comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos 

autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não 

havendo o recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os 

autos conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002044-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002044-76.2017.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 197 de 746



DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por FRANCISCO DAVID DE LIMA FERREIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em 

razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 6680204), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 8125355 ), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8830801). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado nos 

Nums. 10111008, 10111009 e 10111010, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por FRANCISCO DAVID DE LIMA 

FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para 

a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Nums. 10111008, 10111009 e 

10111010) é possível divisar que a parte autora não apresenta 

incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003527-78.2016.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDETE APARECIDA SOUZA NETO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por CLAUDETE APARECIDA SOUZA NETO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 4347792), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 5028535 ), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 5898346). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado no Num. 10670849, sobre o qual manifestou 

a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por CLAUDETE APARECIDA 

SOUZA NETO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para 

a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 10670849) é possível 

divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, 

esta forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no item 

III. Ademais, a perícia restou conclusiva no sentido de que a autora faz 

tratamento medicoso para diabetes e hipertensão arterial, sem 

complicações destas patologias. Não comprova doenças em coluna 

vertebral; tratou de câncer de ovário em 2012, tendo realizado cirurgia e 

quimioterapia e, desde o ano de 2014, não apresenta lesões recidivantes 

neoplásicas, nem faz tratamentos, além de não apresentar limitações 

funcionais (quesito 02 da parte autora) Ademais, a perita concluiu que a 

autora consegue realizar com normalidade a atividade de empregada 

doméstica (quesito 03 da autora), não existindo, sequer, possibilidade de 

agravamento das doenças que acometem a autora se continuar 

exercendo suas atividades laborais (quesito 06). Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Outrossim, quanto ao pedido 

nomeação de perito especialista, considerando que a perícia restou 

conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta incapacidade 

laborativa, não tendo a perita médica atestado a necessidade de avaliação 

com médico especialista, indefiro o pedido de nomeação de novo perito 
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judicial. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000358-49.2017.8.11.0040 

AUTOR: NELSON GRANDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Acidente ajuizada por NELSON GRANDO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de Auxilio Acidente em seu favor. 

Para tanto sustenta que sofreu acidente de trânsito em 14/11/2010, o qual 

resultou sequelas, limitando o movimento dos dedos e reduzido força na 

apreensão, tendo o mesmo recebido o beneficio de auxílio-doença 

administrativamente, o qual posteriormente foi cessado. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada citação do requerido. O requerido apresentou contestação e 

documentos no Num. 5782513. Impugnação a contestação no Num. 

6656635. Saneador no Num. 6665049, momento em que foi determinada a 

realização de perícia. Laudo pericial nos Nums. 8698906 e 10111812 , 

sobre os quais manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se, como visto linha atrás, de 

ação previdenciária em que o requerente NELSON GRANDO busca a 

condenação do requerido a promover o pagamento de Auxilio Acidente, 

em seu favor. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Analisando todo o contexto probatório 

produzido nos autos, tenho que não assiste razão ao requerente no seu 

pleito. Para se fazer jus ao benefício postulado não se faz necessário o 

cumprimento de período de carência (arts. 26, I e 86 da Lei nº 8.213/91), in 

verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente; (...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” Ademais, para se ter direito ao percebimento de auxílio-acidente, 

se faz necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, são eles: I) 

Qualidade de segurado. II) Incapacidade laboral parcial, mesmo que 

mínima. III) Definitividade desta incapacidade. Sobre a redução da 

capacidade laboral o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 

sobre o tema, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM POR AUSÊNCIA DE LESÃO E INCAPACIDADE LABORAL. 

BENEFÍCIO INDEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que 

seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, 

exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 

1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em 

decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 

8.213/91, por sua vez, considera como acidente do trabalho a doença 

profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada 

atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de 

esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, soberano na análise 

fático-probatória da causa, julgou improcedente o pedido inicial por 

entender que não ficou comprovado nos autos lesão e redução da 

capacidade laboral do segurado, o que torna indevida a concessão da 

benesse previdenciária ora pleiteada. 4. Agravo Regimental desprovido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 246719 SP 2012/0223648-5, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014). Pela análise do 

laudo médico pericial (8698906 e 10111812 ), o autor não apresenta 

redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. Embora tenha sofrido 

fratura do quinto metacarpeano da mão esquerda, tal circunstância não 

implica consequências para suas atividades habituais (quesitos da parte 

autora), exercendo atividades laborativas após o acidente, sem prejuízo 

as suas funções (quesito complementar). Embora a insurgência da parte 

autora no Num. 10807966, quanto ao laudo pericial, requerendo, inclusive, 

a realização e audiência de justificação, fato é que pelos laudos 

elaborados pelo expert, especialista na área (ortopedia), a sequela do 

autor não reduz sua capacidade laborativa, mesmo que de forma mínima. 

Feitas essas considerações, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, as quais ficarão suspensas, nos termos do artigo 98, § 3º, do NCPC. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR)

NEUZA JOAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000578-13.2018.8.11.0040 

AUTOR: BARRUAN GASPAR DOS SANTOS, NEUZA JOAO DOS SANTOS 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Verifica-se que a parte requerente não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não juntou aos autos documentos legíveis (Nums. 11686380) a fim de 

comprovar sua deficiência. Sendo assim, intime-se a parte requerente 

para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos os 

documentos, constantes no Num. 11686380, de forma legíveis, ante o 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Às 

providências

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULO JOSE RIBEIRO (TESTEMUNHA)

MILTON SILVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000674-28.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASENATE LEIA GIASSON (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000631-91.2018.8.11.0040 

AUTOR: ASENATE LEIA GIASSON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000581-65.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício de auxilio-acidente c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, em que pretende, em sede de tutela, que o 

requerido seja condenado a implantar o benefício. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de auxílio-acidente, acrescidos de seus consectários legais, 

além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora 

que em razão do acidente sofrido em 03/09/2016, teve sua capacidade 

laborativa reduzida. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o benefício lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos, eis que, a concessão do benefício ao 

final da demanda não causará qualquer prejuízo à parte, pois a mesma 

está exercendo atividade laborativa, recolhendo contribuições 

previdenciárias, conforme CTPS juntada aos autos no Num. Num. 

11701544. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000715-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. M. F. (AUTOR)

JANETE MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000715-92.2018.8.11.0040 

AUTOR: JANETE MARQUES PEREIRA, FERNANDA LETICIA MARQUES 

FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência após a realização do estudo social. Determino a 

intimação da parte autora para juntar aos autos o comprovante do 

Cadastro Único, no prazo de 15 dias, bem como os documentos 

constantes no Num. Determino a realização de estudo socioeconômico da 

família da parte requerente, a ser realizado no prazo de 30 dias pela 

assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência 

da parte autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como 

a composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON COSTA POLIZZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000739-23.2018.8.11.0040 

AUTOR: EMERSON COSTA POLIZZATTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por EMERSON COSTA POLIZZATO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. É o sucinto relatório. Decido. 

Compulsando os autos da presente ação, verifico que se trata de ação 

idêntica a ajuizada sob o Num. 1001327-98.2016.8.11.0040, com os 

mesmos fatos, a qual já foi julgada em 13/08/17 e transitada em julgado, 

conforme consulta no PJE. Naqueles autos fora realizada perícia e 

constatada que o requerente encontra-se incapacitado, podendo ser 

reabilitado para várias profissões, tendo sido fixado o prazo de 12 meses 

de recebimento de auxílio-doença, para reabilitar para outras profissões. 

Somente após o transcurso do prazo fixado naquele feito e, caso 

ocorrera mudança fática na situação do autor (impossibilidade de se 

reabilitar para outras profissões), é que poderá o mesmo ajuizar nova 

demanda, com a realização de nova perícia judicial, sendo que, neste 

momento, cabe ao autor requerer, naquele feito, o cumprimento da 

sentença que determinou o pagamento do auxílio-doença. Posto isso, 

RECONHEÇO A COISA JULGADA nesta ação em relação ao processo n. 
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1001327-98.2016.8.11.0040, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. 

Custas suspensas, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 46749 Nr: 3674-05.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, NEIVA DALLA VALLE, NEUSA DALLA VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Vistos etc.

Dado o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, propostos nos autos 

em apenso (código n°186369), não serão levadas a efeito medidas 

consistentes na avaliação/alienação, somente com relação ao bem 

penhorado, via RENAJUD, à fl. 59, nos termos do artigo 678, do NCPC.

Quanto ao montante penhorado às fls. 66-67, certifique-se a interposição, 

ou não, de embargos à execução.

Após, proceda-se com o levantamento dos valores bloqueados à parte 

exequente.

Na sequência, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, 

requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 123176 Nr: 1301-54.2015.811.0040

 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: JOÃO LUIZ DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49041 Nr: 5935-40.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERICO CIRIACO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83209 Nr: 2201-76.2011.811.0040

 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: ANTONINA MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 111301 Nr: 3371-78.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137515 Nr: 9385-44.2015.811.0040

 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: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Assim, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora, concedendo-lhe o 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que efetue o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial, 

na forma dos artigos 290 e 321 do NCPC. Decorrido o prazo legal e não 

havendo pagamento, tornem conclusos para extinção. Efetuado o 

recolhimento, tornem conclusos para saneamento do feito. Desde já, defiro 

o parcelamento das custas em 3 (três) prestações, na forma do art. 98, 

§6°, NCPC. No caso de prosseguimento do feito, reabro o prazo de 15 

(quinze) dias para cada parte especificar/sugerir os pontos controvertidos 

da demanda”. Saem os presentes intimados.
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Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010349-32.2014.8.11.0040 (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, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002607-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002607-07.2016.8.11.0040 (D) I - Certifique-se a tempestividade dos 

embargos à execução oferecidos no ID 8675852. II - Sendo tempestivo, 

recebo os embargos conforme art. 919, caput, do NCPC, e determino a 

intimação do exequente para apresentação de resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920 do NCPC). III - Decorrido o prazo acima com ou sem 

resposta ou certificada a intempestividade dos embargos, renove-se a 

conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONES JONAS PEREIRA MIGUINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004416-95.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEONES JONAS PEREIRA 

MIGUINS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 9899731) 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual indefiro o postulado pela D. Patrona do reclamante (Id. 11424461), 

com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004191-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004191-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: HELTON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10576158), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005886-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo nº 1005886-64.2017.811.0040 Impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante para se manifestar sobre a contestação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006546-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. F. (REQUERENTE)

EDSON LUIZ FABIANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006546-58.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: LARISSA AGUERO 

FABIANSKI, EDSON LUIZ FABIANSKI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Verifica-se que 

a primeira reclamante é parte ilegítima para figurar no pólo ativo desta 

ação, porquanto se trata de incapaz, 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 empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Portanto, ausente legitimidade 

(art. 485, VI, NCPC), deve o processo ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Por oportuno, cumpre 

destacar que a legitimidade das partes constitui-se em matéria de ordem 

pública, que pode e deve ser conhecida ex officio, a qualquer tempo e 

grau de jurisdição. Isso posto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro nos artigos 

51, IV, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002998-59.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11754347, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001829-03.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: DARLENE PEREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME I - 

A parte reclamante, embora intimada (Id. 10299585), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-10.2017.8.11.0040

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:

ELIAS GOMES (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 25 de ABRIL de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000673-77.2017.8.11.0040

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:

RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA - ME (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 25 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004778-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CELESTINO DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1004778-97.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE 

EXECUTADO: SERGIO CELESTINO DE AGUIAR 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000645-75.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 17:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)
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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:

PAULO CESAR RODRIGUES (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1004770-23.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE 

EXECUTADO: PAULO CESAR RODRIGUES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-53.2017.8.11.0040

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:

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1004768-53.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE 

EXECUTADO: FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005558-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1005558-37.2017.8.11.0040 (D) I - Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 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. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURLAN ZANDONADI OAB - SP359962 (ADVOGADO)

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010403-61.2015.8.11.0040 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, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000085-36.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 10H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000087-06.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 17H50MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005531-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARRETO DE NOVAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (EMBARGADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005531-54.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: WAGNER BARRETO DE NOVAIS EMBARGADO: 

CLAUDINEI REIZ Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiro interposto 

por WAGNER BARRETO DE NOVAIS em face de CLAUDINEI REIZ, 

objetivando a desconstituição de restrição implementada via sistema 

RENAJUD no veículo de placas JFL-8505, nos autos do Processo nº 

8010964-61.2010.8.11.0040. Postula em sede liminar a manutenção da 

posse em seu favor, até final julgamento dos presentes embargos. É o 

breve relato. Decido. Recebo os embargos, devendo a Sra. Gestora 

Judiciária certificar a respeito naquele feito (8010964-61.2010.8.11.0040). 

No que tange à medida cautelar pretendida, se sustenta na ausência de 

transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN, embora o 

embargante tenha passado exercer a posse do bem no ano de 2014. O 

certificado de registro de veículo acostado aos autos pelo embargante 

demonstra a compra e transferência da posse do veículo restringido (ID 

10459004), de sorte que presente verossimilhança em seus argumentos. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, porquanto a restrição inserida 

impede a circulação do veículo, ocasionando a privação do embargante da 

utilização do bem, se realmente for o legítimo proprietário. Por outro lado, 

tem-se que a parte embargada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a restrição, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Demais disso, 

para o fim que se presta o pedido liminar neste feito, qual seja a 

permanência do embargante na posse do veículo, a manutenção da 

restrição de transferência de propriedade não a obstará, razão pela qual 

deve permanecer. Nesse contexto, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a baixa da restrição de 

circulação do veículo de placas JFL-8505, advinda dos autos do Processo 

nº 8010964-61.2010.8.11.0040, devendo permanecer apenas a restrição 

de transferência do referido veículo. Cite-se a parte embargada para 

contestação, em 15 dias (NCPC, art. 679). Intime-se o embargante. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000144-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REUBLETY ARAUJO NAVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004083-46.2017.8.11.0040 (J) REQUERENTE: REUBLETY ARAUJO NAVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Tendo em vista que a Portaria n. 

678/2017-PRES considerou ponto facultativo o dia 28 de março de 2018, 

redesigno a audiência aprazada para esta data. Providencie-se novo 

agendamento da audiência de conciliação via Sistema PJE e, após, 

intimem-se as partes, com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005532-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARRETO DE NOVAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (EMBARGADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005532-39.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: WAGNER BARRETO DE NOVAIS EMBARGADO: 

CLAUDINEI REIZ Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiro interposto 

por WAGNER BARRETO DE NOVAIS em face de CLAUDINEI REIZ, 

objetivando a desconstituição de restrição implementada via sistema 

RENAJUD no veículo de placas JFL-8505, nos autos do Processo nº 

8010962-91.2010.8.11.0040. Postula em sede liminar a manutenção da 

posse em seu favor, até final julgamento dos presentes embargos. É o 

breve relato. Decido. Recebo os embargos, devendo a Sra. Gestora 

Judiciária certificar a respeito naquele feito (8010962-91.2010.8.11.0040). 

No que tange à medida cautelar pretendida, se sustenta na ausência de 

transferência da propriedade de veículo junto ao DETRAN, embora o 

embargante tenha passado exercer a posse do bem no ano de 2014. O 

certificado de registro de veículo acostado aos autos pelo embargante 

demonstra a compra e transferência da posse do veículo restringido (ID 
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10459541), de sorte que presente verossimilhança em seus argumentos. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, porquanto caso cumprido o 

mandado de penhora e avaliação, o embargante será privado da utilização 

do bem, se realmente for o legítimo proprietário. Por outro lado, tem-se que 

a parte embargada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

restrição, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Demais disso, 

para o fim que se presta o pedido liminar neste feito, qual seja a 

permanência do embargante na posse do veículo, a manutenção da 

restrição de transferência de propriedade não a obstará, razão pela qual 

deve permanecer. Nesse contexto, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a baixa da restrição de 

circulação do veículo de placas JFL-8505, advinda dos autos do Processo 

nº 8010962-91.2010.8.11.0040, devendo permanecer apenas a restrição 

de transferência do referido veículo. Solicite-se a devolução da missiva 

expedida no ID 9270914 do feito principal (8010962-91.2010.8.11.0040), 

independentemente de cumprimento. Cite-se a parte embargada para 

contestação, em 15 dias (NCPC, art. 679). Intime-se o embargante. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005546-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005546-23.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ROSEMERI VORISEK 78629810149 EXECUTADO: CONCEICAO DA SILVA 

ALVES 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 devido, nos termos do art. 523, § 2º, do NCPC. II - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. III - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000673-77.2017.8.11.0040

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:

RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA - ME (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 25 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: 1000331-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA FRANCISCA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000210-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: NAIARA FRANCISCA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006356-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 25 de ABRIL de 2018, às 09:00 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: 1006357-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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 25 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: 1006358-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 25 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: 1000192-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000192-80.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 16:10HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006360-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOLTEL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 25 de ABRIL de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000063-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000063-12.2017.8.11.0040 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 da ação, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 25 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: 1006362-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA VERISSIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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 25 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO)

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006697-24.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 18:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARRIDO UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (EXECUTADO)

D' RUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010157-02.2013.8.11.0040 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 Executada para se 

manifestar sobre a proposta de acordo constante do ID. Nº 

11625208.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DIEGO SCHOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000501-38.2017.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIDIR DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002206-08.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA NADIDIR DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002232-06.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEVI LOCACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000275-96.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEVI LOCACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000275-96.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamada de que foi designado o dia 06 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de conciliação. 

Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)
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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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002418-29.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERY JHONES MORAIS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002033-81.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11786419, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 148926 Nr: 3575-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Impulsiono estes autos a fim de Intimar o Defensor do Indiciado da r. 

sentença em sua parte final transcrita: ...

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, 

para efeito de condenar o réu JANDERSON LIMA MOTA como incurso nas 

sanções do art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista a primariedade do 

réu ao tempo do fato, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos 

das drogas (Lei n. 11.343/06, art. 28, I). Com o trânsito em julgado da 

condenação: a) Expeçam-se as guias de execução criminal; b) Lance-se 

o nome do réu no rol dos culpados; c) Comuniquem-se os Institutos de 

Identificação Nacional e Estadual; d) Comunique-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato de Grosso; Publique-se. Registre-se. Intimem-se o 

Ministério Público e a Defesa constituída. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11069097, intimando-a de que foi designado o 

dia 25 DE ABRIL DE 2018 ÀS 09H50MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000722-84.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRESSA GIULIA 

FERNANDES MARQUES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópias de documentos 

pessoais, comprovante de endereço, bem como comprovante de vínculo 

com a instituição de ensino e matrícula, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321 do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000520-10.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Em que pese a argumentação da 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado e sequer o 

comprovante da alegada inscrição indevida foi acostado aos autos. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFAS LUIZ BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000521-92.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CLEOFAS LUIZ BARTH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DCL AGENCIA DE VIAGEM E 
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TURISMO EIRELI - ME I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, 

tenho que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, 

vez que não demonstrado qualquer perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois eventuais cobranças indevidas poderão ser 

revertidas ao final. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II – Tendo em vista a 

verossimilhança e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar inverdades do 

alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, 

do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORELHO ELOIR ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001373-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: ORELHO ELOIR ANTUNES DA SILVA Em que pese o 

acordo noticiado no ID 11539653, inexiste nos autos a minuta dos termos 

acordados com a respectiva assinatura das partes. Assim, intime-se a 

reclamante para que junte no prazo de 05 (cinco) dias, a minuta do acordo 

entabulado, sob pena de extinção. Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, o que deverá ser certificado, renove-se a conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000535-76.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS WANDERLEY DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a 

argumentação do reclamante, tenho que não é o caso de concessão da 

medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Demais disso, os documentos 

que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança 

do alegado, mormente se efetivamente firmada a contratação nos termos 

alegados. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a reclamada comprovar a regular prestação de serviço, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - 

Retifique a Sra. Gestora Judiciária o polo passivo da demanda, 

observando a parte e qualificação constante na inicial. IV - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002740-15.2017.8.11.0040 AUTOR: AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS 

AGRICOLA LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Como é sabido, 

o Estado de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas 

judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre 

que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, dispenso a 

realização de audiência de conciliação e determino o cumprimento do 

seguinte trâmite processual: 1) intime(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) 

para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-15.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO ANTONIO SCAQUETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010764-15.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: ALEANDRO ANTONIO SCAQUETTI Em atenção ao 

peticionado no ID 11552568, defiro a penhora sobre o veículo – placa JZM 

9377. O extrato do sistema RENAJUD (ID 9381732) 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 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço indicado no ID 11552568, intimando-se o executado da penhora 

na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do NCPC. 

No mesmo prazo acima assinalado, deverá o exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. Intime-se a exequente.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000128-41.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: STUMPF E STUMPF LTDA 

EXECUTADO: ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME 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, 
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quando a parte interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis 

para localizar a parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam 

a precípua função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, 

em tempos de duração razoável do processo, as partes também possuem 

obrigações a cumprir em prol da celeridade processual. Nesse sentido, a 

orientação jurisprudencial é pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSULTA AO CONVÊNIO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. 

NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se a Agravante em face de decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, a fim de obter o endereço 

atualizado da parte ré. 2 - A requisição de informações a órgãos públicos 

pelo Judiciário, visando à localização do endereço do devedor para fins de 

citação, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente na hipótese de o requerente comprovar ter esgotado todos os 

meios à sua disposição, o que não restou configurado nos autos. 

Precedentes desta Corte. 3 - Para que se configure a excepcionalidade é 

indispensável que o credor, antes de postular o auxílio ao Judiciário, 

cumpra uma série de diligências e que estas resultem inexitosas. Dentre 

as diligências a cargo do Exequente, destacam-se: pesquisa nas Juntas 

Comerciais, pesquisa no site telelistas.net; expedição de ofícios 

diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e 

autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e 

fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso dos autos, a Agravante apenas 

tentou citar, sem êxito, o devedor no endereço indicado na inicial, 

requerendo em seguida a consulta ao Infojud. Assim, a credora não se 

desincumbiu de seu ônus processual; não demonstrou que realizou as 

diligências possíveis e disponíveis, visando à obtenção do atual endereço 

da parte executada. 5 - Agravo de instrumento não provido. (AG nº 

201500000032287/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. 

Marcus Abraham. j. 08.06.2015). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU CITADO POR EDITAL. 

LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONSULTA 

NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. 1. Exauridas todas 

as diligências possíveis para localização do endereço do executado, 

torna-se cabível a consulta no sistema Bacen Jud para obter tais 

informações, eis que admitida apenas em situações excepcionais. 2. 

Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, o prazo de tramitação do feito sem 

efetivação da citação, autoriza a presunção de que esgotou todos os 

meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante 

disso, DEFIRO PARCIALMENTE as diligências postuladas no ID 11641847, 

para fins de pesquisa de endereço da parte executada junto aos sistemas 

eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011264-81.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VARELA (EXECUTADO)

MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011264-81.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 

2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME EXECUTADO: JORGE LUIZ 

VARELA, MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA Em que pese o peticionado 

no ID 10997603, tem-se que a penhora das quotas da empresa da parte 

executada é medida excepcional, não demonstrando o exequente que 

esgotou todos os meios para localização de bens em nome da executada, 

o pedido não merece prosperar. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. 

Penhora das quotas sociais de empresa da qual a executada - agravante 

é sócia - Medida que, nos moldes do artigo 1.026 do Código Civil, só pode 

ser deferida de forma excepcional, se não houver lucro a ser distribuído 

aos sócios - Observância ao princípio da menor onerosidade do devedor e 

da conservação da empresa - Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça - Medida que, no caso, não se justifica, ao menos por ora. 2. 

Recurso provido. (Processo nº 1691170-1, 14ª Câmara Cível do TJPR, Rel. 

Rabello Filho. unânime, DJ 18.09.2017). Ante o exposto, indefiro o pedido, 

devendo ser intimada 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

Processo Número: 8010172-73.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (EXEQUENTE)

JOICE WOLF SCHOLL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE LOPES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010172-73.2011.8.11.0040 EXEQUENTE: JOICE WOLF SCHOLL, CARLOS 

ALBERTO GOMES BATISTA EXECUTADO: ELIENE LOPES RIBEIRO Em que 

pese o peticionado no ID 11094547, verifico que os herdeiros da 

executada ELIENE LOPES RIBEIRO, são ilegítimos para figurar no polo 

passivo 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 empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 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, intime-se a exequente para se 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE GOBBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1004692-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DEISE GOBBI REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10860838), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000225-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000225-41.2016.8.11.0040 REQUERENTE: IVANI MARIANI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Tendo em 

vista o depósito acostado no ID 11468883, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no ID 11515126, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no ID 11515126. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004346-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS NUNES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004346-78.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IZAIAS NUNES LEAL 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, DANTE GREGNANIN ADVOGADOS - EPP Trata-se de ação de 

reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência em que 

relata a parte autora que celebrou contrato de consórcio com a primeira 

requerida e que no ano de 2014 passou por uma crise financeira, ficando 

com algumas parcelas em atraso e uma dívida no valor de R$1.101,48, 

diante do que seu nome foi incluído nas OPC’s. A cobrança desse débito já 

passava dos 6.657,28, que fora repassado para a segunda requerida, 

que celebrou acordo com o requerente para pagamento do valor de 

R$4.000,00, garantindo que excluiria seu nome dos órgãos de proteção 

em 5 dias úteis, o que não ocorreu. Requer: a) a retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) danos morais no valor de R$15.000,00. 

Foi deferida a liminar pretendida, bem como a inversão do ônus probatório. 

A requerida, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, contesta afirmando ter sido regular a inscrição realizada e que 

após o pagamento da dívida houve a regulamentação do consorciado. 

Alega ausência de interesse de agir, pois não há qualquer ato de sua 

parte que enseje a demanda. Pugna pela improcedência da ação. A 

requerida, DANTE GREGNANIN ADVOGADOS sustenta sua ilegitimidade 

passiva ad causam, visto que apenas é mandatária da administradora de 

consórcio na realização de cobranças aos consumidores inadimplentes. 

Alternativamente, afirma inexistir dano moral indenizável e pugna pela 

improcedência da demanda. Em primeiro lugar, venho por acolher a 

alegação de ilegitimidade passiva da requerida DANTE GREGNANIN 

ADVOGADOS. Verifico que a inscrição fora efetuada pela própria Honda, 

que no caso era credora do débito em questão, sendo a ora requerida, 

como ela mesmo menciona, apenas responsável pelos atos materiais de 

cobrança, não tendo ingerência sobre a inclusão ou exclusão de nomes 

dos cadastros restritivos, portanto, ilegítima a figurar no polo passivo. 

Quanto ao mérito, verifico que o pagamento da parcela de renegociação 

se deu em 07/08/2017 (ID 9591003). O extrato de negativação que instrui 

a inicial é datado de 23/08/2017 quando a inscrição ainda encontrava-se 

ativa. Quanto à retirada do nome dos OPC’s, a jurisprudência pátria já 

pacificou o entendimento de que o credor deve requerer em cinco dias, 

contados da data do efetivo pagamento, a exclusão do nome do devedor 

dos serviços de proteção ao crédito, sob o risco de responder por dano 

moral em analogia ao prazo previsto no art. 43, §3º do CDC. Por sua vez, a 

requerida admitiu na contestação que houve o adimplemento da dívida, 

sem justificar a demora para a retirada do nome dos órgãos de proteção, 

demora essa de quase 30 dias.. Não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Assim sendo, patente está a ilegalidade na 

demora da exclusão do nome da parte autora do SPC, de modo que está 

configurado o dano moral puro. Para se fixar o valor indenizatório 

ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio 

encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 

VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in 

integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para, confirmando a liminar 

concedida: a) Reconhecer a ilegitimidade requerida Dante Gregnanin 

Advogados EPP; b) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor 

correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC 

e Súmula 54 do STJ); Ao Juiz Presidente, para homologação. Sem custas 

e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 19 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, 20 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010567-89.2016.8.11.0040 REQUERENTE: HERMES DA SILVA 

REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais em que relata a parte autora que adquiriu diversos 

móveis para compor o quarto um quarto de bebê de sua filha que estava 

por nascer. Afirma que na última compra, adquiriu 5 móveis, sendo que até 

o momento um deles não chegou, tendo ficado o quarto incompleto. Diz 

que a falha na prestação de serviços promoveu frustração pessoal no 

requerente, que não pode ver o quarto pronto antes do nascimento. 

Requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no 

valor de R$15.000,00, bem como seja condenada ao ressarcimento de 

R$149,00, correspondente ao valor do móvel não entregue, com as 

devidas correções monetárias e juros. A requerida WMB COMÉRCIO 

ELETRÔNICO LTDA argumenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente ação, pois o produto controverso foi vendido e entregue pela 

anunciante TRICAE, sendo a ora requerida mera plataforma de anúncios. 

Diz que o autor já foi integralmente reembolsado do produto. Afirma que 

inexistem requisitos para a responsabilização civil da ré. Ilegitimidade 

passiva da requerida WMB Comércio Eletrônico LTDA. No caso, afigura-se 

legítima a presença da empresa reclamada no polo passivo da presente 

demanda, pois atuou na qualidade de anunciante do produto, uma vez que 

o comercializou com a parte reclamante (CDC, art. 3º). O produto foi 

comprado através do seu site. Ademais, preleciona o parágrafo único do 

art. 7º do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo”. Posto isso, a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela empresa reclamada deve ser 

afastada. Mérito É sabido que a entrega efetiva de um produto comprado 

pela internet depende de inúmeros fatores e muitas pessoas envolvidas, 

podendo sofrer pequenos atrasos. Mas é inadmissível aceitar um atraso 

de mais de 2 anos na entrega de um produto. Como as rés não entregaram 

o produto comprado pela parte autora e tal fato é incontroverso, faz jus a 

mesma à restituição do valor pago, que é de R$149,00, valor que deverá 

ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (16/11/2015), a teor 

das Súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do CC/02. Em regra, quantos aos 

danos morais, tenho entendido que o mero inadimplemento contratual não 

caracteriza abalo de tal ordem, configurando apenas hipótese de 

dissabor, de aborrecimento. Entretanto, tenho que no caso em apreço a 

situação foge da normalidade. O autor trouxe aos autos provas de 

diversos contatos que teve com as requeridas, buscando resolver a 

situação da entrega, não tendo obtido êxito nem quanto à entrega nem na 

devolução do valor pago. Ademais, em que pese a requerida tenha emitida 

uma ordem bancária com a devolução do valor em favor do autor, não 

avisou o mesmo acerca de tal, não podendo o autor adivinhar que deveria 

se deslocar até o estabelecimento bancário e sacar o valor. Assim, como 

informa o ofício encaminhado pelo Banco do Brasil: “a ordem de 

pagamento foi devolvida para o remetente em 17/05/2016 por prescrição”. 

Deve-se levar em conta também o longo prazo sem resolução da situação, 

pois passados mais de 2 anos o autor não recebeu o produto nem o valor 

pago de volta. Assim, tenho que excepcionalmente configurado o abalo 

moral no presente caso, pois ultrapassada a esfera do mero dissabor 

decorrente do inadimplemento contratual. Nesse contexto, ainda que em 

valor módico e quase que simbólico, há que se reconhecer a existência do 

dano moral, pois mesmo que se possa considerar de pouca expressão o 

sofrimento da reclamante, deve-se atender ao caráter punitivo-educativo 

da reparação, de modo a persuadir as reclamadas a tratar com maior 

respeito e consideração os seus consumidores. Destarte, considerando a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: a) condenar a requerida 

a devolver ao autor o valor de R$149,00, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelos índices do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês desde a data do desembolso (16/11/2015), a teor das Súmulas 43 

e 54 do STJ e artigo 398 do CC/02. b) a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado e acrescido de juros nos 

termos acima expostos, a contar do trânsito em julgado desta sentença. 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 20 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, 20 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 41104 Nr: 4149-92.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE BRITO, OZÉIAS DE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de pedido de redesignação da Sessão de Julgamento 

designada para a data de 15 de setembro de 2017, às 8h30mi, formulado 

pela defesa do pronunciado OZÉIAS DE OLIVEIRA SILVA, alegando 

impossibilidade de estar presente na Sessão, uma vez que ira participar 

da audiência designada na Comarca vizinha Sinop – MT, nos autos Código 

300608, envolvendo réu preso, fls. 527/529 e documentos de fls. 530/538.

Dessa forma, uma vez justificado o pedido da defesa do acusado Ozéias, 

redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 9 de março de 2018, às 

8h30minutos.

Intimem-se e cientifiquem-se.

No mais, mantenho as demais determinações de fls. 513.

Quanto às testemunhas não localizadas, intimem-se as defesas e o MPE 

para manifestação.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130562 Nr: 5636-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROBERTO DALMAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Vistos etc

Considerando o Ofício em anexo, redesigno audiência para o dia 

07/03/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se acusado, testemunhas, atentando-se para as que necessitam 

ser requisitadas.

Ciência ao MPE e Defesa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 105595 Nr: 8679-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Vistos.

Considerando o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa Fidelis 

Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 07 de Março de 

2018, ás 15h10min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 11-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, ERITON 

GUIMARÃES BERALDO, ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA, ROSIEL OLIVEIRA 

DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE LIMA BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 21 de março de 2017, às 

17h30min.

Intime-se o acusado ANDRÉ DA SILVA SIQUEIRA no endereço constante 

na fl. 318.

Requisite-se o acusado DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA, preso no CRS.

Intime-se o acusado ROSIEL OLIVEIRA DE SOUZA.

Apesar da manifestação da DPE nas fls. 316/316v, tente-se novamente a 

intimação do acusado LUIZ FERNANDO DE LIMA no endereço constante 

nos autos nas fls. 63/64.

Requisite-se a testemunha PM VICTO HUGO CABELHO.

Intimem-se as testemunhas VITÓRIA CAROLINA, ELIZEU GOMES e 

REGINALDO BRUNO, nos endereços constantes nos autos nas fls. 

299/300, uma vez que as ausências eram momentâneas.

Com relação às testemunhas HENRIQUE GUIMARÃES e EVA NUNES, uma 

vez que a DPE devidamente intimada deixou de se manifestar, homologo 

sua desistência.

Cientifiquem-se o MPE e as Defesas.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153209 Nr: 5491-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI MARTINS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON SCHMITT COELHO - 

OAB:54340/RS

 Processo: 5491-26.2016.811.0040 (código 153209)

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 20/10/2017, às 14:30min para o dia 

13/03/2018, às 15:00 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

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267158 Nr: 30029-89.2017.811.0055

 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: ERINALDO DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, CHUBB SEGUROS 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de maio de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida para JULGAR PROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, razão por que DECLARO a nulidade de 

todos os comandos da decisão de fls. 32/33, retornando o feito ao seu 

curso normal. PROMOVA-SE a alteração no sistema Apolo para que as 

intimações, doravante, sejam publicadas em nome dos advogados 

indicados na exordial.Posto isso, como já determinado às fls. 29/29-verso, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o valor da 

causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo devedor (parcelas 

vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o montante de R$ 

26.017,43, como indicado à fl. 05, com o recolhimento complementar das 

custas e da taxa judiciária, sob pena de extinção.Nessa toada, após suprir 

o vício indicado na decisão de fls. 29/29-verso, será analisado o acordo 

de fls. 45/48.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça, entretanto, para que seja 

possível efetivar a transferência de valores, a Coordenadoria 

Administrativa precisa da guia que originou o referido comprovante de 

pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que juntem aos autos, no prazo 

de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que se refere o 

comprovante de fl. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102640 Nr: 1522-36.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ZILIO, TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY 

ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plínio Lopes da Silva - 

OAB:35853 OAB/PR, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS DE SUPLICY FIGUEIREDO 

BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 726, 

diante da certidão de fl. 731, 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.: 223659 Nr: 12976-32.2016.811.0055

 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): JOAO ALVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 94-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 460,70 (Quatrocentos e Sessenta Reais e 

Setenta 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 EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160035 Nr: 9521-64.2013.811.0055

 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: BALTAZAR ZILIO, TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY 

ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS DE SUPLICY FIGUEIREDO 

BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 186, 

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.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 162 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255437 Nr: 21003-67.2017.811.0055

 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: JOSEFA NUNES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI 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: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 55/84 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241228 Nr: 9272-74.2017.811.0055

 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: GLEICE KELLI ROSA DE LIMA, LRDLC, ABDL, JGPE, 

ELIANE APARECIDA PEREIRA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não houve a publicação da 

sentença no DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de promover a publicação da sentença de fls. 88/89, parte 

dispositiva, a seguir transcrita. SENTENÇA: "(...) Posto isso, AUTORIZO os 

autores a procederem ao levantamento dos valores depositados nas 

contas vinculadas ao FGTS e PIS na Caixa Econômica Federal, bem como 

dos valores em conta indicada pelo no Banco Bradesco S/A, em nome de 

Reinaldo Eudes de Carvalho. EXPEÇA-SE o pertinente Alvará Judicial. P.I.C. 

CIÊNCIA ao MPE".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

277/278-verso, diante da petição de fl. 288, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes 

de que foi alterada a data do segundo leilão em razão do dia 28.03.2018 

ser ponto facultativo. Desta forma, o leiloeiro nomeado designou como 

datas para realização do leilão: 1º Leilão dia 14.03.2018, às 14 horas e 2º 

Leilão dia 27.03.2018, às 14 horas, ambos no átrio do Fòrum da comarca 

de Tangará da Serra, à Avenida Tancredo Neves, nº 1220-N, Jardim 

Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra, nos termos da informação de 

fl. 288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225545 Nr: 14670-36.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 272/278 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155038 Nr: 3650-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN LOPES SHIMOTO OKAMOTO, SERGIO OKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, Thiago Gregorio Martinez - OAB:21902-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca das 

petições de fls. 369/370 e fls. 372/374.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126613 Nr: 5533-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter de Oliveira Monteiro - 

OAB:OAB/RJ: 66.862

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 227 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 233), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, informando endereço 

atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228158 Nr: 16852-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Certifico e dou fé em cumprimento à r. decisão de fls. 137, primeiro 

parágrafo, que é necessária a juntada da lista legível constando os 

veículos objetos do ofício a ser expedido ao Banco do Brasil S/A para 

informações, assim, remeto os autos o setor de "matéria para imprensa" a 

fim de que o advogado da parte autora manifeste, tomando as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 22604-11.2017.811.0055

 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: Clarindo Domingos Sartori, DULCE SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2018, às 

13h30min, 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.

 Em tempo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) juntar 

cópia legível dos documentos pessoais dos autores, (b) juntar cópia do 

comprovante de endereço atualizado e (c) indicar o endereço eletrônico 

da parte demandada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 216 de 746



Veja-se que tais documentos poderão ser carreados no decorrer da 

demanda sem prejuízo para que desde já tenha o devido impulso.

Por fim, 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, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181425 Nr: 23513-58.2014.811.0055

 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: AMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento formulado às fls. 150/151, para tanto, 

expeça-se formal de partilha, nos termos da sentença proferida às fls. 

142/143, fazendo constar a requerente como única proprietária do imóvel 

descrito na matrícula 31.889 (fl. 159).

Após, arquivem-se os autos.

Às provdências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271334 Nr: 2279-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR, KMR, KEMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Analisando o presente feito, verifico que consta no acordo de fls. 15/16, 

que a pensão alimentar em favor da filha Kamila Martins Ribeiro deu-se por 

encerrado em setembro de 2014 e da filha Karina Martins Ribeiro em 

dezembro de 2016, razão pela qual, mostra-se plausível o pedido de 

cancelamento de desconto do débito alimentar na folha de pagamento do 

requerente.

Outrossim, constato que foi aportado à presente demanda acordo 

extrajudicial com relação aos alimentos em favor do filho Kaique Eduardo 

Martins Ribeiro, sendo que, ficou entabulado que os alimentos serão 

depositados diretamente na conta bancária deste. Todavia, não restou 

juntado nos autos representação processual do mesmo.

Posto isso, DETERMINO:

I - OFICIE-SE a fonte empregadora do requerente indicada à fl. 09, para 

que proceda com a SUSPENSÃO dos descontos da pensão alimentar em 

nome de Kamila Martins Ribeiro, Karina Martins Ribeiro e Kaique Eduardo 

Martins Ribeiro.

II – INTIME-SE a parte requerida Kaique Eduardo Martins Ribeiro, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos procuração, a fim de 

possibilitar eventual homologação do acordo contido no presente feito.

Com a juntada do documento acima mencionado, venham-me os autos 

conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104273 Nr: 3104-71.2008.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHM, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Pedro Henrique 

Moggi, representado por sua genitora Maria Andréia Moggi, em face de 

Luciano Martins Berto, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Conforme se depreende dos autos, foi determinado por este juízo a 

intimação pessoal da parte exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, entretanto, não foi possível a intimação pessoal 

por insuficiência de endereço (fl. 137).

Por outro lado, vejo que o procurador da parte exequente, restou intimado 

através do Diário da Justiça Eletrônica – DJE, contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo para manifestação.

Por fim, vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, ante a inércia da parte exequente, a extinção do feito, é 

medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107168 Nr: 5869-15.2008.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, AADS, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, foi determinado por este juízo a 

intimação pessoal da parte exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, entretanto, não foi possível a intimação pessoal 

por insuficiência de endereço (fl. 85).

Por outro lado, vejo que a procuradora da parte exequente, restou 

intimada através do Diário da Justiça Eletrônica – DJE, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão em desfavor do executado.
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Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212492 Nr: 4132-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YELDS, IJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 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.

Analisando o presente feito, verifico que este juízo determinou a intimação 

pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, restou infrutífera a intimação pessoal da requerente, haja vista 

que esta não mais reside no endereço indicado nos autos, conforme se 

abstrai da certidão do Oficial de Justiça de fl. 40.

 Por outro lado, observo que o procurador da parte autora, restou intimado 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, contudo, 

manteve-se inerte (fl. 37).

 Nesse sentido, deve-se ressaltar que cabe a parte comunicar ao Juízo 

acerca de eventual mudança de endereço, sendo forçoso concluir que o 

presente feito aguarda providência da parte autora, condição esta que 

não pode ser mantida ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, ante a inércia da parte autora, a extinção do feito, é medida 

que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202217 Nr: 16553-52.2015.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 862/871 é tempestivo, assim 

nos termos do art. 1010 § 1º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte apelada/requerida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Certifico que os embargos declaratórios de fls. 872/878 são tempestivos.

Certifico ainda que os embargos declaratórios de fls. 880/894 são 

intempestivos.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2443-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDC, MCC, VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não preencheu os 

requisitos estabelecidos nos artigos 749 e 750 do CPC, in verbis:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que 

demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, 

se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em 

que a incapacidade se revelou.

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de 

suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. (destaques 

nossos)

Desse modo, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

aportando aos autos laudo médico que ateste a incapacidade do 

interditando, bem como indique o momento em que se revelou a referida 

incapacidade, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento 

da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 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): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, ante a petição de fls. 46/68, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 9.1.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

matéria para imprensa, a fim de que a parte exequente seja intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264111 Nr: 27744-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO MIRANDA, 

APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-D, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:24.895-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Autos nº: 264111.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 94/95 e documento de fls. 97, defiro o pedido de 

redesignação da audiência anteriormente agendada, para o dia 14 de 

março de 2018, às 14 horas, com fundamento no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Registro que a parte requerida se comprometeu a comparecer à audiência 

independentemente de nova intimação.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23849 Nr: 3864-93.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TEIXEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 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: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser 

cumprida na Comarca de Juara-MT, para a oitiva das testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235421 Nr: 1698-97.2017.811.0055

 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): NILSON QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.130,92 (dois mil cento e trinta 

reais e noventa e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256330 Nr: 21725-04.2017.811.0055

 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: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT

 Certifico que, a contestação de fls. 33/66 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271521 Nr: 2372-41.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASELMA FLORINDA ZUGE DEBONI, JDC.Rolim de Moura 

- RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL DINIZ PENA, SAPE TRANSPORTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA CARVALHO 

GUIMARÃES - OAB:8301, MICHELE TEREZA CORREA DE BRITO 

CANGIRANA - OAB:OAB/RO 7022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Aeroporto (Anel Viário), 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. Informo outrossim, que, caso não haja 

o pagamento, a carta precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267092 Nr: 29973-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Tangará I, 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. Informo outrossim, que, caso não haja o pagamento, a carta 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no Distrito de Progresso, nesta 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.

Regiane Gomes de Souza

 Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173855 Nr: 15630-60.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA, ELSA 

ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 
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CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15630-60.2014 (Cód.173855)

VISTOS, ETC.

Considerando o teor da decisão de fl.160, determino ao Sr. Gestor que 

expeça o necessário para o reagendamento da perícia médica, 

implementando integralmente o segundo parágrafo do alusivo decisório.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 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.: 206761 Nr: 20362-50.2015.811.0055

 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: ELSA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20362-50.2015 (Cód. 206761)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro a necessidade de sobrestamento da 

presente até o deslinde do feito em apenso, Código 173855, porquanto 

para a concessão da pensão pretendida nesta demanda, imperativo seja 

comprovada a qualidade de segurado do pretenso instituidor do benefício, 

situação averiguado na demanda mencionada.

Destarte, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo 

Civil/2015, determino o sobrestamento deste processo até que seja 

averiguada a condição de segurado do extinto no processo mencionado.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 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.: 152852 Nr: 1515-68.2013.811.0055

 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: MARIA JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

Benefício Assistencial (Amparo Social - LOAS) com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Maria José de Brito em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

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

Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento da verba honorária ao douto patrono do réu, o qual fixo no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$813,60, em razão 

do zelo e trabalho despendido pelo profissional, bem assim o tempo 

exigido para seu serviço, todavia, suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida a parte requerente (NCPC, 

art.98, §3º).Condeno a requerente, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156831 Nr: 5444-12.2013.811.0055

 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: JOAO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5444-12.2013 (Cód. 156831)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que converta 

o benefício nos termos da sentença proferida, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 a título de 

astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 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.: 162905 Nr: 14661-79.2013.811.0055

 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: ODAIR ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ODAIR ANTONIO DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a 

revisão dos vencimentos da parte autora, no período não prescrito, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, 

observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá 

apresentar cálculos de servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que 

o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em liquidação 

deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por 

restruturação remuneratória, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182818 Nr: 760-73.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 220 de 746



 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. OLIVEIRA TERRAPLANAGEM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MARCISIO FOLETTO PEREIRA - OAB:20686/O, Paola Cristina Rios 

Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Processo n.º 760-73.2015 (Cód. 182818)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Indefiro o petitório de folha retro, uma vez que compete à parte diligenciar 

na busca de informações a fim de obter o endereço atualizado da parte 

executada e não a este juízo, sendo que, somente em situações 

excepcionais e devidamente comprovadas, mediante demonstração do 

esgotamento das diligências extrajudiciais, é possível pleitear requisição 

de informações pelo juízo visando à satisfação da prestação jurisdicional.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

BUSCA DE ENDEREÇO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL. A obtenção do 

endereço da parte executada é providência que cabe ao credor, podendo 

ser realizada através de requisição judicial se demonstrado entrave na via 

administrativa, o que não ocorreu. Não comprovada, igualmente, 

solicitação dos dados perante outros órgãos públicos, inclusive da 

administração municipal. Correto, até o momento, o indeferimento de 

requisição através de ofício judicial. Decisão monocrática. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 70047299953 

RS , Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 30/01/2012, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/02/2012)

Destarte, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito e, pleiteando a citação da parte executada através de Oficial de 

Justiça, desde já acedo ao pedido e determino que seja expedido o 

necessário para o seu atendimento.

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.: 56274 Nr: 5796-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADVOGADO DA SILVA, AMELIA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 603/606, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155492 Nr: 4118-17.2013.811.0055

 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: JAQUELINE DANIELE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4118-17.2013 (Cód. 155492)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 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.: 159319 Nr: 8173-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DRAIDIR CARPENEDO-ME, SALETE DRAIDIR 

MACIEL CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8173-11.2013 (Cód. 159319)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo, todavia, mantenho a decisão vergastada 

inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 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.: 168173 Nr: 8599-86.2014.811.0055

 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: SILAINE CRISTINA PIM BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8599-86.2014 (Cód. 168173)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 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.: 196196 Nr: 11833-42.2015.811.0055

 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: NIVALDO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11833-42.2015 (Cód. 196196)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido, para que implante 

o benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203518 Nr: 17542-58.2015.811.0055

 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): MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes Embargos Declaratórios e os 

JULGO PROCEDENTES, para o fim de retificar a sentença para onde se lê: 

“Considerando que a embargante concordou com as datas mencionadas 

pelo embargado, tenho que o presente merece parcial acolhida” passe a 

constar “Considerando que a embargada concordou com a data 

mencionada pelo embargante, tenho que o presente merece parcial 

acolhida” e, ainda, retifico a sentença no que atine aos ônus de 

sucumbência, na seguinte forma: “Considerando que o embargante 

sucumbiu na maior parte do pedido, condeno-o ao pagamento da verba 

sucumbencial, incidindo o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo 

Código de Processo Civil, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso alegado correspondente a R$2.049,65. em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a 

isenção legal.”No mais, mantida inalterada a sentença.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 221566 Nr: 11352-45.2016.811.0055

 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: ROGERIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Processo n.º 11352-45.2016 (Cód. 221566)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fls. retro, intime-se o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, nº. 553, esq. Batista das Neves, 

16° andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 a 

título de astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 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.: 271930 Nr: 2634-88.2018.811.0055

 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: WILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2634-88.2018 (Cód. 271930)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por WILSON DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos 

autos.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

Relatório.Decido.Inicialmente, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 

13h15min, a qual se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.Intime-se a parte autora da designação da audiência supra, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a 

parte requerida, na pessoa de seu representante legal, com antecedência 

mínima de 40 dias do ato supra, advertindo-a que o prazo para 

contestação passará a fruir de acordo com as regras do artigo 335, 

incisos I, II e III, da lei processual, conforme o caso concreto.Esclareço que 

as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de advogado, a menos que este possua procuração com 

poderes para negociar ou transigir, situação em que a presença do 

autor/requerido será dispensada, ressaltando que se tratando o requerido 

de pessoa jurídica de direito público interno, deve ser intimado perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, 

§3, intime-se a parte requerente para que, no prazo legal, se manifeste, 

nos termos dos artigos 350 e 351 da lei processual.Por fim, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiár ios.Int imem-se.Ciência ao Ministér io Públ ico.  Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 9 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105147 Nr: 3946-51.2008.811.0055

 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: NELSINA SABINA DA COSTA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL MOREIRA DE SOUZA, MARIA RITA 

GUIMARAES DE SOUZA, COMPANHIA DE HABITAÇAO POPULAR DOS 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT, Waldemar Pinheiro dos Santos - OAB:

 Assim, declaro o feito saneado e o remeto à fase instrutória deferindo, 

por ora, a produção de prova testemunhal, além da colheita do depoimento 

pessoal da requerente, com a finalidade de elucidar a questão 

controversa.Isto posto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 24 de abril de 2018, às 14h30min, ocasião em que será colhido o 

depoimento pessoal da requerente e das testemunhas eventualmente 

indicadas no prazo legal, no rol de no máximo três para cada parte, nos 

termos do artigo 357, §4º, do NCPC.Frise-se, por oportuno, que caberá as 

partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, observando-se 

esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a 

inércia na realização da intimação importará desistência na inquirição da 

testemunha arrolada.Acaso demonstrado que alguma das testemunhas é 

servidor público, a intimação será feita via judicial, devendo ser requisitada 

perante o chefe da repartição competente.Em tempo, determino a 

retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo, para fazer constar no 

polo passivo, no lugar da COHAB, o Estado de Mato Grosso, em 

decorrência da extinção daquela antes mesmo do ajuizamento da presente 

demanda.Reitere-se a intimação da UNIÃO, mediante carga dos autos, nos 

termos em que vindicado à fl. 71, para que se manifeste nos termos da 
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decisão de fl. 53.Por fim, oficie-se a INTERMAT para que informe a este 

juízo se houve a expedição de Termo de Quitação relativo ao imóvel objeto 

da presente, bem assim se fora autorizada a sua transferência, devendo 

a Secretaria instruir o expediente com os documentos de fls. 17/24, 122 e 

162.Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162490 Nr: 13905-70.2013.811.0055

 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: BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c. Anulação 

de Débito Tributário e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por 

Bataglia Herrero & Herrero Ltda, representada por Emerson Antônio 

Bataglia Herrero, por intermédio de causídico constituído, em face do 

Estado de Mato Grosso, e, por conseguinte, declaro NULOS os 

lançamentos e créditos tributários constituídos pelos TAD´s nº. 

9990533282790, no valor de R$3.730,24 (fls. 33 e 34), nº. 

9990525644832, no valor de R$4.755,49 (fls. 33 e 36), nº. 

9990548524191, no valor de R$4.946,33 (fls. 33 e 38), nº. 

9990533282600, no espeque de R$6.093,43 (fls. 33 e 40), nos quais 

houve cobrança do diferencial de alíquota do ICMS destinado ao Fundo 

Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza em patamar superior a 

2%, ficando SUSPENSA a exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário 

destinado ao alusivo fundo calculado acima desse limite legal, de maneira 

que limito a cobrança ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS 

devido pela parte autora. Na sequência, forte no art. 487, I, do NCPC, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.Em razão da sucumbência do 

requerido, o condeno, ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da requerente, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I e §4º, 

III do NCPC, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou 

seja, R$ 1.952,54 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

e quatro centavos), a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais.e,(art.3º, I, Lei 7603/01) .Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior 

Instância.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2857-80.2014.811.0055

 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: CARLOS ROBERTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

113, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266988 Nr: 29876-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA ERIKA SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa.Por conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de abril de 2018, às 

14h00min.O requerido será citado e intimado na pessoa de seu 

representante legal com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de advogado, a menos 

que este possua procuração com poderes para negociar ou transigir, 

situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça à solenidade, haja vista que 

as audiências agendadas por este juízo têm restado infrutíferas porquanto 

os procuradores do Município não possuem poderes para transigir.Mister 

elucidar que o não comparecimento das partes à audiência de tentativa de 

conciliação, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.Ciência ao Ministério PúblicoÀs 

providências.Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 269168 Nr: 159-62.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa.Por conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 

13h30min.O requerido será citado e intimado na pessoa de seu 

representante legal com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de advogado, a menos 

que este possua procuração com poderes para negociar ou transigir, 

situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça à solenidade, haja vista que 

as audiências agendadas por este juízo têm restado infrutíferas porquanto 

os procuradores do Município não possuem poderes para transigir.Mister 

elucidar que o não comparecimento das partes à audiência de tentativa de 

conciliação, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.Finalmente, defiro os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das 

custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de advogado 

e peritos que atenderem o beneficiário.Ciência ao Ministério PúblicoÀs 

providências.Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 270936 Nr: 1939-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1939-37.2018 (Cód. 270936)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vislumbro que a presente execução provisória visa à 

implantação de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

assim, considerando que apesar de as sentenças que imponham 

obrigação de fazer e não fazer demandarem execução imediata e ex 

officio, consoante interpretação do artigo 536 do Novo Código de 

Processo Civil, dispensando, assim, formação de feito executivo, no caso 

versando a sentença objeto de cumprimento se encontra em fase 

recursal, razão pela qual não vislumbro qualquer óbice à formação de 

instrumento em apartado para fins de execução, tal como se afigura o 

caso dos autos.

Verifico ademais, que a sentença em execução, preenche os requisitos 

do artigo 522 do NCPC, razão pela qual determino a imediata intimação do 

requerido para que implante o benefício deferido no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 a título de 

astreintes, a ser descontado em folha de pagamento do servidor 

responsável e revertido em prol da parte autora.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 271342 Nr: 2284-03.2018.811.0055

 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: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ, LUIZ 

FERNANDO IBANHEZ, MAXIMIANO MAGALHÃES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2284-03.2018 (Cód. 271342)VISTOS, ETC.Inicialmente, por 

medida de cautela, faculto à emenda a inicial para que seja acostado aos 

autos os documentos pessoais do requerente Sr. Maximiano Magalhães 

Mendes.Sem prejuízo, a fim de otimizar a marcha processual, desde já, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de abril de 

2018, às 13h15min, a qual se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, com fulcro no artigo 334 do NCPC.Intime-se a parte autora da 

designação da audiência supra, na pessoa de seu advogado (artigo 334, 

§3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, na pessoa de seu 

representante legal, com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

advertindo-a que o prazo para contestação passará a fruir de acordo com 

as regras do artigo 335, incisos I, II e III, da lei processual, conforme o 

caso concreto.Esclareço que as partes deverão comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação acompanhadas de advogado, a menos que 

este possua procuração com poderes para negociar ou transigir, situação 

em que a presença do autor/requerido será dispensada, ressaltando que 

se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito público interno, deve 

ser intimado perante o órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, 

art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de seu representante 

legal, para que compareça á solenidade, haja vista que as audiências 

agendadas por este juízo tem restado infrutíferas porquanto os 

procuradores do Município não possuem poderes para transigir.Ademais, 

o não comparecimento das partes à audiência conciliatória, sem 

justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa, intime-se a parte requerente para que, no prazo 

legal, se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei 

processual . In t imem-se.Ciênc ia  ao Min is tér io  Públ ico .  Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167849 Nr: 8155-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ZAVITOSKI

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Elvis Zavitoski em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da parte autora, contudo, considerando que 

se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178473 Nr: 20601-88.2014.811.0055

 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: WEMISON CORDEIRO GOMES

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Benefício Previdenciário – Procedimento Ordinário (Manutenção do 

Benefício de Auxílio-Doença e/ou Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez) proposta por Wemison Cordeiro Gomes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) para condenar o réu a manter o 

benefício de auxílio-doença, da data do ajuizamento da ação até o prazo 

de 180 dias - contados do laudo pericial, bem assim confirmo a tutela 

provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os valores 

pagos em sede de antecipação de tutela. Em decorrência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago 

até que haja a reabilitação profissional da parte autora ou até que seja 

constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no 

caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 
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decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127897 Nr: 6833-37.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFLDO, PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 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. retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167720 Nr: 7979-74.2014.811.0055

 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: ROSANE MARIA GOSMANN MARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Rosane Maria Gosmann em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. .Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.Em 

razão da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba 

honorária ao douto advogado da autora, contudo, considerando que se 

trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 13884-60.2014.811.0055

 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: MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 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. 106, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181922 Nr: 24021-04.2014.811.0055

 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: GENILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria por 

Idade pelo rito Ordinário ajuizada por Genilda Alves Ferreira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder a Autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do 

início do benefício - DIB) a data do requerimento administrativo (23.6.2014, 

fl. 48), e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da 

sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §4º, II, do NCPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125534 Nr: 4481-09.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MIGUEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as Contrarrazões de Apelação de fls. 169/171 são 

intempestivas, eis que a intimação da parte autora para apresentação 

ocorreu via DJE - Edição 10148, com publicação no dia 30/11/2017 (fl. 

168), cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis extinguiu-se no dia 24/01/2018, 

todavia, referida peça processual foi protocolizada somente no dia 

03/02/2018 (fl. 169).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 3919-58.2014.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ JAIME BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Ordinária de Concessão de Auxílio-Doença e a Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por 

José Jaime Bockhorny em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) para condenar o réu a conceder ao autor o benefício de 

auxílio-doença a partir do ajuizamento da demanda até o prazo de 180 dias 

- contados do laudo pericial. Em decorrência, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que haja 

a reabilitação profissional da parte autora ou até que seja constatada a 

recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá a partir do ajuizamento da demanda 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 

de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 6340-21.2014.811.0055

 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: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Previdenciária de Manutenção de Benefício de Auxílio-Doença c.c. 

conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Odenilson Dias Barbosa em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder ao 

autor o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício a partir do ajuizamento desta ação, confirmo a tutela 

provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os valores 

pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Esclareço que apesar do autor vindicar a implantação da 

aposentadoria desde o ano de 2013, sua pretensão não encontra 

sutentação nas provas dos autos. o alusivo benefício deverá ser pago até 

que seja constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho. 

a correção monetária retroagirá a partir do ajuizamento desta ação 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-, ser aplicado o IPCA-E. .No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença.No 

que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167851 Nr: 8159-90.2014.811.0055

 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: MARLY TEREZINHA LOPES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Marly Terezinha Lopes Santana 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas 

e despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da 

sucumbência, condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao 

douto advogado da autora, contudo, considerando que se trata de 

sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por 

arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser 

procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173569 Nr: 15312-77.2014.811.0055

 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: MARINA DE SOUZA SILVA BERTHOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Conversão de 

Auxílio Doença previdenciário com Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela proposta por Marina de 

Souza Silva Bertholdi em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício a partir da data do requerimento administrativo 

(20/3/2014, fl. 114). Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá a partir da data do requerimento 

administrativo incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 
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estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174990 Nr: 16940-04.2014.811.0055

 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: JOSEFA LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em consonância com o 

princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da parte requerida, o qual fixo, com 

fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o 

valor da causa, ou seja, R$ 1.754,55, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida a parte 

autora.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.A respeito, lembremos que a demanda apenas foi ajuizada em 

decorrência de a parte autora não concordar com o calendário 

previamente estipulado pela autarquia ré para fins de pagamento da verba 

previdenciária em atraso, todavia, inexiste razão fático-processual-jurídica 

que autorizasse a quitação antes da data aprazada, de maneira que se a 

ação fosse julgada hoje, a parte autora não se consagraria vitoriosa em 

sua pretensão.No mais, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

observadas as formalidades legais, ficando autorizado o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e sua entrega a 

autora mediante cópia nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177037 Nr: 19114-83.2014.811.0055

 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: MANOEL PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

Restabelecimento de Auxílio Doença e a conversão em Aposentadoria por 

Invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por Manoel Paulo de 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir 

do requerimento administrativo (11/8/2014, fl. 56), bem assim confirmo a 

tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da 

implantação da aposentadoria. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago 

até que seja constatada eventual recuperação da capacidade para o 

trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá a partir do requerimento administrativo do benefício incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. .No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 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.º 13450-66.2017 (Cód. 245909)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Claudina 

Bispo de Figueiredo em face do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 147211 Nr: 6988-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACY BONIFACIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/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. 95, 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163582 Nr: 770-54.2014.811.0055

 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: CÉSAR ARMANDO RODRIGUES SAMPAIO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Implantação/Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela antecipada proposta por 

Cesar Armando Rodrigues Sampaio em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a 

ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o 

qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% 

sobre o valor da causa, ou seja, R$ 881,40 (oitocentos e oitenta e um 

reais e quarenta centavos) em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida ao autor.Condeno, ainda, o requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, assim 

como os honorários sucumbenciais, permanecerá suspensa sua 

exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada 

sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164824 Nr: 3021-45.2014.811.0055

 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: DIRCE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Previdenciária de Concessão/Restabelecimento de Aposentadoria por 

Invalidez c.c. Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Dirce de 

Araújo em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir 

do ajuizamento da ação – à mingua de requerimento em outro sentido, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, a correção monetária retroagirá a partir do 

ajuizamento da ação – à mingua de requerimento em outro sentido, 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença.No 

que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 

de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165041 Nr: 3428-51.2014.811.0055

 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: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Restabelecimento de Auxílio-Doença c.c. Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez c.c. Pedido liminar de Tutela Antecipada proposta por Elza 

Maria da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o réu a conceder à autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir 

de 31.7.2013, dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício, 

bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo 

ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até 

a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá 

ser pago até que seja constatada eventual recuperação da capacidade 

para o trabalho, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao 

da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença.No que tange as custas 

e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175948 Nr: 17950-83.2014.811.0055

 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: PEDRO DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de 

Restabelecimento de Auxílio-Doença com Pedido Alternativo de 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Pedro de Mello Soares em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o réu a conceder ao autor o benefício 

previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício a partir de 27/8/2014 - dia seguinte ao da cessação 

administrativa (fl. 49), bem assim confirmo a tutela provisória de urgência 

concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede de 

antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Anoto que 

o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, a correção monetária 

retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do 

benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 
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cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, o 

qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está 

isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 

de fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177597 Nr: 19660-41.2014.811.0055

 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: VERA LUCIA CUSTODIO DE SILAS GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário c.c. Aposentadoria por Invalidez 

proposta por Vera Lúcia Custódio de Silas Godoi em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder a 

autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício a partir de 9.9.2014 (dia imediatamente posterior à 

cessação administrativa do benefício – fl. 76-v), bem assim confirmo a 

tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da 

implantação da aposentadoria. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago 

até que seja constatada eventual recuperação da capacidade para o 

trabalho.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia 

seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença.No 

que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001073-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ LAURENTINO DA SILVA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001073-46.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: SILVIA FERNANDA VIEIRA 

ALMEIDA IMPETRADO: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por Silvia Fernanda Vieira Almeida, 

em desfavor de Juarez Laurentino da Silva, Chefe do Departamento 

Estadual de Trânsito/MT 22ª CIRETRAN da Circunscrição de Tangará da 

Serra/MT, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Alega a 

impetrante, em síntese, que teve ilegalmente inviabilizado o licenciamento 

do veículo Renault Fluence Dinamique, cor prata, placa OAV-3999, chassi 

8A1LZBW26CL853114, ano 2011, modelo 2012, cujo documento segue 

anexo à inicial, condicionando-o à quitação de multa de trânsito, a qual não 

foi notificada. Informa na inicial que nunca foi notificado das multas 

aplicadas. Com a inicial vieram documentos atinentes ao veículo. A 

autoridade coatora apresentou informações, suscitando preliminar de 

incompetência da Justiça Estadual, inviabilidade da via eleita e ausência de 

prova pré-constituída e, no mérito, a regularidade das multas aplicadas, 

estando o impetrante em desconformidade com as regras para condução 

de veículo automotor, não havendo abusividade ou irregularidade na 

infração uma vez que a autoridade agiu nos limites legais ao condicionar o 

licenciamento ao pagamento das multas já notificadas. Informou ainda que 

o impetrante foi devidamente notificado e há recurso administrativo 

pendente de análise na JARI contestando as multas ora noticiadas. 

Instado, o Parquet manifestou a ausência de intervenção ministerial no 

presente caso, ante a carência de interesse socialmente relevante. 

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o 

mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito 

líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, 

incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito 

os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: 

Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 

2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 
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desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”. Inicialmente, 

inviável o acolhimento das preliminares de incompetência, inviabilidade da 

via eleita e de ausência de prova pré-constituída, visto que o mandado se 

volta contra o condicionamento do licenciamento ao recolhimento de multa 

e não contra as multas em si. Importante frisar que o licenciamento do 

veículo está vinculado ao impetrado, uma vez que o automóvel 

encontra-se registrado e sob os cuidados do DETRAN-MT, e todo o trâmite 

envolvendo o veículo (regularização de documentação, transferências, 

vistorias), cabe ao órgão impetrando. Ademais, a via eleita é perfeitamente 

aplicável a tutela de direito líquido e certo quando tolhido por qualquer 

autoridade coatora, respeitadas as regras de competência. Assim, não há 

o que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou inviabilidade da via 

eleita. Em relação a preliminar de ausência de prova pré-constituída, é 

certo que o mandado de segurança é procedimento especial célere que 

não comporta maiores dilações probatórias. No entanto, o artigo 6º, §1 da 

Lei nº 12.016/2009, prevê expressamente a possibilidade de 

apresentação dos documentos necessários à prova do alegado pela 

autoridade coatora quando esta os possuir. O saudoso mestre HELY 

LOPES MEIRELLES, ministra o seguinte entendimento: “As informações 

constituem a defesa da Administração. [...] Nas informações o impetrado 

deverá esclarecer minuciosamente os fatos e o direito em que se baseou 

o ato impugnado. Poderá oferecer prova documental e pericial já 

produzida. [...]” (in MANDADO DE SEGURANÇA E OUTRAS – Malheiros 

Editores – 22ª edição – 2000 – p. 87). Assim, é dever da autoridade 

impetrada a prova de que seus atos estão de acordo com as normas do 

CTB, não merecendo prosperar em sede preliminar tais indagações. Diante 

do exposto, não conheço as preliminares suscitadas pelo impetrado. 

Superada tais questões, passo ao mérito. Convém ressaltar que se 

reveste de total legalidade, a exigência do pagamento de multas de trânsito 

para obtenção da renovação do licenciamento do veículo, uma vez tendo 

sido obedecido a exigência legal da notificação ao proprietário do veículo, 

informando-o da existência da penalidade para que exerça a sua defesa, 

nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro em regulamentação 

específica. A ênfase da jurisprudência dominante é no sentido de 

confirmar a legalidade dessa exigência, que não caracteriza, em princípio, 

abuso ou arbítrio da autoridade, desde que, como já acima enfatizado, 

esteja revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade. 

Assim dispõe a súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Nesse aspecto, quando não ocorrer à 

prévia notificação do infrator é irregular a cobrança de pagamento de 

multas, a fim de liberar o licenciamento do veículo, em conformidade com a 

Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. (grifo nosso) 

Outra não é a orientação dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE 

MULTAS. Pretende a suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa 

proceder ao licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo 

condicionado ao pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de 

comprovação de notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar 

a efetiva notificação. Segurança concedida para permitir renovação da 

licença veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida. (TJSP – 

REEX 10163272520148260224, Relator Ronaldo Andrade, 3ª Câmara de 

Direito Público, Julgamento em 03/03/2015, Publicação: 20/03/2015) (grifo 

nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. SENTENÇA 

RATIFICADA. É ilegal a vinculação do licenciamento de veículo ao prévio 

pagamento de multas, máxime se ao infrator ou ao proprietário do veículo 

não foi dado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (ReeNec 

103189/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no DJE 23/04/2013) (Grifo 

nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VINCULADOS AO PAGAMENTO DE 

MULTAS. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. 

ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A inadequação da via eleita é 

questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. É 

ilegal condicionar a renovação do licenciamento do veículo ao pagamento 

de multas pendentes, quando não houver provas de que a dupla 

notificação foi realizada. O agente do órgão estatal, tendo em vista o 

princípio da legalidade, pode, por ocasião do licenciamento do veículo, 

condicioná-lo ao prévio pagamento das multas de trânsito. É 

imprescindível, contudo, que o infrator tenha sido duplamente notificado, à 

luz do art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB. Caso contrário, 

configura-se a conduta ilegal do agente público, de que resulta a 

declaração da insubsistência do registro da infração. (Apelação / 

Remessa Necessária 80662/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2011, Publicado no DJE 25/03/2011) 

(Grifo nosso) Dessa forma, somente quando o infrator tenha sido 

previamente notificado da multa de trânsito, resguardado, assim, seu 

direito de defesa junto ao órgão competente, é que se torna legítima a 

exigência de pagamento para a renovação do licenciamento do veículo. E 

em razão disso, a autoridade de trânsito somente poderá condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa se o infrator, após a 

cientificação regular da autuação, for devidamente notificado da sua 

imposição, a fim de que seja resguardado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa na esfera administrativa. Com efeito, as multas somente 

poderão ser exigidas como condição ao licenciamento caso tenha ocorrido 

as regulares notificações do infrator, nos termos dos artigos 281 e 282, 

do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não houve comprovação pelo 

Impetrado de que a notificação foi efetuada segundo a norma prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, a negativa imposta pelo Impetrado, 

consistente na condição de primeiramente recolher a multa para após 

elaborar o ato de licenciamento do automóvel fere o direito líquido e certo 

da Impetrante. Por tais razões, resta evidenciada a abusividade e 

ilegalidade da exigência, pelo DETRAN, do prévio pagamento das multas 

c o r r e s p o n d e n t e s  a o s  a u t o s  d e  i n f r a ç õ e s 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 3 8 3 2 9 - 7 6 3 3 / 0 2  e  D N I T - 

000300-E032270614-7463/00 para renovação do licenciamento do veículo 

do impetrante. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural 

e concedo a segurança postulada para assegurar à impetrante o 

licenciamento do veículo Renault Fluence Dinamique, cor prata, placa 

OAV-3999, chassi 8A1LZBW26CL853114, ano 2011, modelo 2012, 

independente do pagamento da multa relacionada ao auto de infração 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 3 8 3 2 9 - 7 6 3 3 / 0 2  e  D N I T - 

000300-E032270614-7463/00, uma vez que pendente de notificação, sem 

prejuízo das cobranças das multas após a prévia notificação da autuada, 

sem prejuízo das cobranças das multas após a prévia notificação e 

eventual julgamento de recurso administrativo. Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se 

os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença. Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, 

incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000362-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000362-07.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos., 

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, representado por 

seu Presidente Sr. Claudinei Eduardo Ferreira, em desfavor de Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, e Município de 

Tangará da Serra, todos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

em razão de suposto ato ilegal em que alterou, por meio dos Decretos n.º 

392 e 426 de 2017, as disposições concernentes à progressão dos 

servidores públicos estabelecidos na Lei n.º 2875/2008. Com a inicial 

vieram documentos, notadamente os documentos constitutivos do 

sindicato e as legislações citadas na exordial. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede 

de cognição sumária, própria deste momento processual, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, destacando-se 

inclusive a aparente relevância do fundamento invocado, reputo de rigor o 

deferimento da medida liminar pleiteada. Isso porque, consoante a Lei 

Ordinária n.º 2.875, de 10 de abril de 2008 - que dispõe sobre o plano de 

cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos 

municipais – assegura a incorporação do percentual específico para cada 

nível (progressão por nível) e a obtenção de pontos (progressão por 

classe) ao vencimento base do servidor, incorporação esta que, 

aparentemente, é relativizada para fins de futuras progressões pelo teor 

dos decretos objeto do presente feito.. Assim, em que pese caiba ao 

decreto municipal a regulamentação dos dispositivos da legislação 

inviável, como aparentemente ocorre no presente caso, que o mesmo 

altere ou limite o conteúdo normativo veiculado pela legislação ordinária.. 

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando-se 

que a autoridade coatora suspenda os efeitos dos Decretos n.º 392, de 

17 de novembro de 2017 e n.º 426, de 01 de dezembro de 2017. 

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que 

julgar necessárias no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via 

apresentada. Além disso, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09, determino que seja citada a pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatara está integrada, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuição, para que, querendo, ingresse no feito. Decorrido o 

prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Às providências. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000362-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR E NOTIFICAÇÃO. DEVENDO EFETUAR O 

PAGAMENTO DE DUAS (2) DILIGÊNCIAS, MEDIANTE GUIA PRÓPRIA DO 

TJMT. NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001400-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DE SERRA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1001400-88.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE TANGARÁ DE SERRA Vistos, Considerando-se o acolhimento 

do Agravo de Instrumento n.º 1001365-65.2018.811.000, o qual concedeu 

a tutela de urgência para demissão dos servidores/impetrantes, 

cumpra-se nos termos da decisão de Id 11797025, intimando-se as partes 

para ciência. No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos, 

observando-se o teor do despacho prlatado no item 11734085. Após, 

conclusos para prolação de sentença. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000322-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS EGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000322-25.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: PAULO VINICIUS EGUES 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Paulo Vinicius Egues, devidamente qualificada, contra Fabio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que o 

impetrado não procedeu com o enquadramento e progressão de classe do 

impetrante, nos termos do artigo 8, § 3º, da Lei Municipal n. 2.875/2008 c/c 

§ 1º, do art. 107 da LC 163/2012. Pediu-se a concessão de medida liminar, 

inaudita altera pars, consistente na classificação e progressão da 

impetrante, inclusão da diferença remuneratória de 15% dos vencimentos 

na folha de pagamento dos valores retroativos. É o breve relato. 
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Fundamento. DECIDO. Em que pese o relevante fundamento do impetrante, 

sem analisar o mérito do pedido no que tange o direito a progressão de 

nível em razão da conclusão de curso de nível superior, considerando-se 

que a pretensão apresentada na inicial no que tange a tutela de urgência 

se refere ao pagamento de diferença salarial ao impetrante, inviável a 

concessão de liminar, nos termos do art. 7 § 2º da Lei nº 12.016/09, vez 

que tal dispositivo da lei de regência veda expressamente a concessão de 

liminar em mandado de segurança, que vise pagamento de qualquer 

natureza a servidor público. Nesse Sentido: CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA 

CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA LIBERAÇÃO DE RECURSOS E 

PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDOR VEDAÇÃO À 

CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da sentença concessiva da 

segurança é imediata, específica ou in natura, isto é, mediante o 

cumprimento da providência determinada pelo juiz. Inaplicabilidade do art. 

730 CPC. Transitada em julgado a decisão concessiva da segurança, os 

valores devidos serão pagos medicante inclusão em folha de pagamento. 

Precedentes do Colendo STJ. 2. Não comporta execução provisória a 

sentença concessiva da segurança nas hipóteses em que vedada a 

concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Abstenção de 

aplicação de teto salarial. Medida que implica liberação de recursos e 

pagamento de vantagem pecuniária a servidor público. Vedação à 

concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, e art. 2º-B da Lei 

nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 

20300647120148260000 SP 2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, 

eis que vedada no presente caso, notifique-se a autoridade coatora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias. Além disso, com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 

12.016/09, determino que seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatora está integrada, por meio de seu órgão de 

representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações e apresente a documentação 

solicitada, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) 

dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. Tangará da 

Serra-MT, 19 de fevereiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000322-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS EGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, 

DEVENDO EMITIR A GUIA NO SITE DO TJMT, DILIGÊNCIAS. NO PRAZO 

LEGAL. JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169117 Nr: 10461-92.2014.811.0055

 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): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 intime-se o patrono da empresa requerida NORTE MOTORS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDApara manifestar acerca das correspondências expedidas 

para a citação das partes requeridas MARIA REGINA PADOVAN 

MAROSTICA E HELIO MAROSTICA, onde as correspondências foram 

devolvidas CORREIO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”, devendo 

informar o endereço atualizado das referidas requeridas para fins de 

proceder a citação das mesmas, informando nos autos com urgência o 

endereço atualizado dos sócios da mesma Hélio Marotisca e Maria Regina 

Padovan Marostica ou apresente procuração em relação aos mesmos 

caso os represente no PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 9416-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Intimação do autor, para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão 

ACOSTADA AS FLS. 196, onde foi certificado que a parte requerida 

apesar de devidamente intimada na pessoa do seu advogado para que 

pague/entregue a quantia/coisa determinada, em consonância com a 

decisão terminativa prolatada nos autos, não se manifestou, apesar de 

devidamente intimado via DJE edição 10010, publicado no dia 04/05/2017, 

bem como requerer o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144054 Nr: 3646-50.2012.811.0055

 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): VAGNER MARTINS CALEGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se a parte requerente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264122 Nr: 27753-85.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, RIO DO MEIO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, 

ELONI ROCKENBACH, ADRIANA DE CASTRO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, JOÄO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6.716-MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO CERTIFICADO PELO OFICIAL ABAIXO TRANSCRITO: não foi 

possível efetuar a NOTIFICAÇAO dos requeridos FELIX UMBERTO 

SIMONETI e EDVIRGES GENI SIMONETI, em razão de não encontrá-los nos 

endereços indicados, sendo que em ambos os endereços obtive a 

informação do Sr. Eduardo Simoneti(filho), que os requeridos residem 

atualmente na cidade de Maripá/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização do requerido.

 Nesse passo, considerando-se as infrutíferas tentativas de citação do 

requerido, diligencie-se junto aos órgãos conveniados perante o Tribunal 

de Justiça, na tentativa de localização de endereço daquela.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação do requerido, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8793 Nr: 1406-45.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIENCIA DO 

OFICIO DA CONTA ÚNICA, , SENDO QUE O VALOR ESTA ZERADO NÃO 

EXISTE DINHEIRO EM RELAÇÃO A ESTES AUTOS FLS. 162

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240960 Nr: 9090-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para comprovar nos autos, no prazo legal, o 

deposito de complemento de diligência do oficial de justiça já realizada nos 

autos no valor R$ 330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis 

centavos) e será acrescida a importância referente respectiva tarifa 

bancária através de guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos, DEVENDO APRESENTAR COMPROVANTE NOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 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: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 .Assim, decorrido o prazo para impugnação da presente decisão e 

certificada a inexistência de recurso ao qual tenha sido atribuído efeito 

suspensivo, deverão os autos retornar ao perito judicial para edição do 

extrato de conta corrente, observando-se os parâmetros fixados nesta 

decisão, procedente a exclusão das tarifas indevidas, indicadas nos 

anexos V e VI de seu primeiro laudo (fls. 6525/6533) e do excesso na 

cobrança dos encargos remuneratórios das operações financeiras, 

apurados nos anexos II e III de seu primeiro laudo, creditando-se ainda na 

data do último levantamento, eventual, saldo remanescente do OUROCAP 

contratado em 1996, cujos encargos remuneratórios deverão ser 

computados com base nos valores informados pelo Banco Central, ou na 

ausência deste, pela utilização da taxa SELIC, devendo o saldo obtido na 

última movimentação da conta corrente, datada de 27/11/1997, ser 

atualizado pelo INPC, pro rata die, desde tal data e juros legais desde a 

citação.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196324 Nr: 11945-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

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

OAB:15484-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 176/180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 2373-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BONATTO - OAB:54585 

OAB/PR, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 Intimação das partes partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a penhora via BACENJUD, no valor R$ 1.146,44 ocasião em 

que o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora 

(CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151713 Nr: 306-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do 

oficio n. 269/2018 juntado nos autos as folhas 171/177, referente a 

resposta do of. 896/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 6455-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REZENDE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 
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OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, requerendo o 

que de direito acerca da certidão de folhas 153, onde decorreu o prazo e 

o requerido não manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263394 Nr: 27283-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA BONFIM

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

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao pedido de complemento de 

diligência do oficial de justiça solicitamos da parte requerente que 

providencie o pagamento da complementação na importância de R$ 587,84 

(quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente a 

16 diligências locais complementares realizadas nesta cidade, a qual 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao em nome 

do oficial de justiça Mauricio Greco Sorroche, e juntando recibo juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265656 Nr: 28924-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. F. PINTO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTON MARCONDES 

JUNIOR - OAB:145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 86/104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116096 Nr: 6185-91.2009.811.0055

 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: ELI PAULO CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13.571-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, LAERCIO FAEDA 

- OAB:3.589-B OAB/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, ROMEU 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal a retirada da certidão 

expedida nos autos nos termos da decisão de folhas 689.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 

MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 INTIMAÇÃO DO AUTOR E DO RQUERIDO PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S/A, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 769/771, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 4578-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR do alvará expedido nos autos as folhas 388.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188638 Nr: 5535-34.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito, bem como acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos 

constatei que ate a presente data, a parte requerida apesar de 

devidamente intimado via AR-MP fls. 64, onde o AR foi juntado aos autos 

em 12/12/2017, não manifestou nos autos quanto ao pagamento da divida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

 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: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para efetuar no prazo legal, o deposito referente 

à diligência do oficial de justiça PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO com sede na Rodovia MT 358, Km 03, nº 

3.249, Distrito Industrial, e será acrescida a importância referente 

respectiva tarifa bancária através de guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso- 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, para cumprimento 

do mandado expedido, devendo apresentar comprovante nos autos a fim 

de que se efetive o cumprimento do mandado.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 218324 Nr: 8599-18.2016.811.0055

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joaquim gomes - OAB:

 Vistos. Defiro a insistência da oitiva da testemunha Edinaldo Francisco de 
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Lima para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. No mesmo passo, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que apresente o 

endereço da testemunha Edinaldo Francisco de Lima no prazo de 03 dias 

REDESIGNO a presente solenidade para o dia 21 de Fevereiro de 2018, às 

17h00min para oitiva da testemunha Edinaldo Francisco de Lima e o réu. 

Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 229712 Nr: 18241-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu Antonio Evandro Lima Vieira 

para apresentar resposta a acusação no prazo legal(conforme 

procuração juntada as fls. 146/verso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 229712 Nr: 18241-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LEMES, ANTONIO EVANDRO LIMA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Valdir Lemes, Cpf: 36155403104, Rg: 00131183311 SSP 

MT Filiação: Joraci Lemes e Roberto Lemes, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

05 ( Domingos G. de Souza) N 2480-W, Bairro: Jardim California, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade: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.

 OBSERVAÇÃO: No ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se dispõe 

de condições econômicas para constituir advogado para defendê-lo, 

devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e 132/2009) (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 18241-15.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 229712.

 Vistos etc.

1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a manifestação do Parquet 

acostada às fls. 174/174 verso, razão pela qual, considerando que o réu 

Valdir Lemes não foi encontrado no endereço declinado nos autos, nos 

termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, 

CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze 

(15) dias.

1.1) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se 

manifestar.

2) Outrossim, CERTIFIQUE-SE se o réu Antônio Evandro Lima Vieira 

apresentou resposta, sendo que, em caso negativo, desde já, INTIME-SE o 

réu para que, no prazo de cinco (05) dias, constitua novo patrono de sua 

confiança, nos termos do artigo 263 do CPP.

2.1) Em caso de decurso do prazo acima consignado sem a apresentação 

de resposta, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para prestar 

assistência jurídica ao réu.

3) Após, a apresentação de resposta, CONCLUSOS para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 197558 Nr: 12816-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Autos nº: 12816-41.2015.811.0055.Código Apolo nº: 197558.Vistos 

etc.CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 

05/2017-CGJ;CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 

0 1 / 2 0 1 8 / G A B / J - A u x ,  d e  2 2  d e  j a n e i r o  d e 

2018;DETERMINO:1)Considerando que tanto o Ministério Público, quanto a 

Defesa, tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense 

acostado às fls. 91/99, todavia, não impugnaram os apontamentos 

realizados pelo Perito Oficial Criminal, entendo que, a apreensão das 

armas de fogo e munições, não mais interessa a persecutio criminis, razão 

pela qual, REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército Brasileiro, para 

as providências pertinentes.2)CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim 

como, a Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.3)EXPEÇA-SE, com 

urgência, o necessário para o efetivo cumprimento da determinação 

constante no item “1”.4)Ademais, analisando a resposta apresentada pelo 

réu e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de junho de 2018, às 13h20min.5)INTIME-SE o réu 

para comparecimento, a fim de ser interrogado. 6)INTIMEM-SE, também 

para comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 07/08) e na resposta (fls. 109).6.1REQUISITEM-SE, junto ao 

Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do 

CPP.7)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da 

Serra, 30 de janeiro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BUENO GALVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos não é 

possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 
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presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MARTINS RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 10 de Abril de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010673-45.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORGES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000292-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GREIZIELA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo as partes Requerentes, por meio de seu Procurador, para Audiência 

de Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

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: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 09 de Abril de 2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA COELHO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JALSO SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

 

Intimo o executado, por meio de seu procurador, para querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, da penhora efetuada 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 09 de Abril de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARNUBIA PIMENTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA 

PÚBLICA Autos n. 1000220-03.2018.8.11.0055 Reclamante: LARNUBIA 

PIMENTA DE SOUZA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO MATO GROSSO – 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA A parte 

autora promove ALVARÁ JUDICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 

EXPERIMENTAL (FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA) COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA para autorização 

de aquisição de fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT 

Pharma, por prazo indeterminado, mediante depósito prévio do valor das 

cápsulas; referente a 1.080 (um mil e oitenta capsulas), para uso durante 

o primeiro ano. A via eleita pela parte autora, isto é, o tipo de procedimento 

escolhido deverá ser a adequada para o alcance do provimento 

necessário e útil almejado. In casu, a via eleita pela reclamante é 

manifestamente inadequada para o alcance do pretendido. Sendo assim, o 

decreto extintivo do feito, sem resolução do mérito, é medida inafastável, 

pois “ (...) o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do 

procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 

pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de 

interesse processual. (..)” (NERY, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de processo civil comentado, 9ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 436). Não bastasse, é pacífico o entendimento de que 

não podem ser processadas no Juizado Especial ações que tem rito 

específico, não compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/95.Não há, 

portanto, como dar prosseguimento ao feito e analisar pedido de alvará 

judicial no âmbito do Juizado Especial por flagrante incompetência desta 

justiça especializada, conforme acima exposto, além das regras de 

competência para as ações estabelecidas na Lei nº 9.099/95 serem 

absolutas, por versarem sobre competência material.A hipótese comporta 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, da 

Lei nº 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR DECLARAR A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL e JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo Art. 485, 

IV E VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro 

de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, 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, 16 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MÓVEL 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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000547-79.2017.8.11.0055 REQUERENTE: DONIZETI LAMIM 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Sustenta a parte requerente que é titular das 

linhas telefônicas nºs. (65) 3326-1902 e (65) 3326-6494. Sustenta 

também, que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma 

vez que não reconhece o débito no valor de R$ 67,58 (sessenta e sete 

reais e cinquenta e oito centavos). Contesta a requerida aduzindo que a 

parte requerente utilizou os serviços, pois contratou o plano “Oi Conta 

Total”, que abrange os seguintes serviços: terminal fixo, terminal móvel, 

internet de banda larga e internet para celular, qual concede descontos em 

cada um dos serviços contratados. Aduz também, que o crédito inscrito 

no rol de inadimplentes é em decorrência do inadimplemento com a fatura 

do mês de dezembro/2016, que abrange as seguintes linhas telefônicas: 

(65) 98433-4528 e (65) 98439-1902. Verifica-se, que a mencionada acima 

fatura está endereçada para o mesmo endereço que consta na 

qualificação do autor, qual utiliza para seus serviços advocatícios. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à defesa: telas 

sistêmicas e segunda via da fatura de consumo, comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo 

a negativação devida. Em que pese não ser costume deste juízo aceitar 

telas sistêmicas desacompanhadas de outros meios provas, tem-se que 

neste caso, a parte requerente sequer as impugnou, não rebateu os 

argumentos exposto pela ré, não trouxe aos autos faturas adimplidas do 

seu telefone móvel ou ao menos mencionou que seu ramal seria distinto do 

informado pela requerida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Frisa-se, que a parte requerente não 
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apresentou impugnação, bem como somente trouxe aos autos faturas de 

consumo com seus respectivos comprovantes de pagamento referente a 

linha telefônica (65) 3326-1902. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram a negativação são devidos, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, repetição de 

indébito, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Decido 

procedência do pedido contraposto, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do débito inscrito no serviço de proteção ao crédito, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários 

nesta fase. Intime-se. Com o transito em julgado, nada sendo reclamado, 

arquive-se. Às providências. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 08h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012032-88.2016.8.11.0055 REQUERENTE: JOAO VICTOR PIM 

DE FREITAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- 

SECRETARIA DE SAÚDE Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. O deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC. Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que no dia 

30.06.2016, sua motocicleta BIZ 125, marca Honda, ano: 2006/2007, placa: 

KAS-7299, foi abalroada pelo ônibus escolar de titularidade do Município 

de Tangará da Serra, causando danos materiais em seu veículo 

automotor. Assim, requer a condenação do Município em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) a título de danos materiais. O Município de Tangará da 

Serra apresentou defesa de bloqueio, aduzindo, ausência dos requisitos 

caracterizadores do dever de indenizar. Analisando as provas produzidas 

nos autos, entendo que assiste razão a parte autora, comportando 

condenação em danos materiais. A análise do caso consiste em verificar 

a responsabilização do Município em arcar com indenização por danos 

materiais em decorrência de acidente de trânsito noticiado nos autos. 

Nessa passo, cabe mencionar, que a responsabilidade civil dos entes 

públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, 

consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). E como cediço, para a 

configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a 

comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo 

causal entre e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do 

serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da 

responsabilidade civil do Estado. Desse modo, basta para o lesado 

demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, 

prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público. No fato, 

verifica-se que o requerente demonstrou no processo a ocorrência de 

todos os requisitos acima elencados, fazendo jus a indenização pleiteada. 

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos, que o 

abalroamento de seu veículo foi ocasionado pelo condutor do veículo de 

propriedade do Município de Tangará da Serra. Consoante informações 

registrada no próprio boletim de ocorrência carreado a inicial, é possível 

verificar que o sinistro decorreu da falta de atenção do condutor do 

veículo do ônibus escolar que atravessou avenida sem antes adotar os 

devidos cuidados, haja vista que cabia ao condutor do automóvel de 

titularidade do Município tomar os cuidados impositivos, parando o veículo 

no local adequado e verificando o movimento de tráfego na avenida para 

que pudesse continuar sua trajetória. Desta forma, restando comprovado 

no feito a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos 

causados ao requerente, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos 

suportados com o abalroamento de seu veículo. Danos materiais que 

restaram devidamente comprovados, consoante orçamento acostados à 

exordial. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela 

procedência do pedido, a fim de condenar o Município de Tangará da 

Serra ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar o reclamado em 

custas e honorários por não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

magistrado togado. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA LEMES ELIZEU FROEHLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se menifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI NOGUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 09 de Abril de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000294-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO EDUARDO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GARCIA SIMOES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (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)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTIANE FICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010337-65.2017.8.11.0055 REQUERENTE: KRISTIANE FICK 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das questões de fato e 

de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Sustenta a parte requerente que teve sua linha telefônica 

bloqueada em decorrência do inadimplemento de algumas de consumo, 

que alega desconhecer, pois utiliza o plano controle. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte requerente utilizou os serviços. Acompanha a 

contestação o contrato de adesão do plano controle com a assinatura da 

parte requerente e cópia dos documentos pessoais, comprovando a 

existência de relação jurídica entre as partes (ID. 6652785). Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da suspensão dos 

serviços, o que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à 

defesa: contrato de adesão e contratação de serviços assinados pela 

parte autora, comprovando a existência da relação jurídica entre as 

partes, sendo o bloqueio devido ante a inadimplência. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente durante apresentação da peça impugnativa mudou a versão 

dos fatos narrados na inicial e passa a reconhecer, em tese, a existência 

de relação jurídica, todavia não demonstra a quitação dos débitos que 

deram origem ao bloqueio da linha telefônica. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Presentes indícios substanciais 

de que os débitos que ensejaram o bloqueio são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a 

suspensão dos serviços constitui exercício regular do direito. Dessa 

forma não há que se falar em configuração de danos morais. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários nesta fase. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como intimo para Audiência de Conciliação 

designada para 08 de Março de 2018, às 08h45min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001399-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11823838 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11822419 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANEA ROSA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENI SANTOS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI SCHMIDT (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CUMPRA-SE conforme já determinado no ID 11075526. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Em relação ao pedido de levantamento do valor 

bloqueado no ID 11337248, aguarde-se o decurso do prazo de 

manifestação do executado. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 

de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA FABRI OAB - MT0068205A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001088-15.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SEBASTIAO DA 

SILVA CAMPOS REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. Mérito 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 Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Noticia o Reclamante, em síntese, que realizou compra em uma das 

lojas da Reclamada no valor de R$ 70,00(setenta reais) na qual foi 

parcelado em duas vezes de R$35,00 (trinta e cinco reais); oferecido pela 

atendente a adesão ao cartão Calcard; confirma que realizou a adesão; de 

modo que narra ter se surpreendido ao receber faturas que excedem o 

valor do produto adquirido; ao que pleiteia indenização por danos morais e 

restituição do valor supostamente pago em excesso. Em defesa, a 

Reclamada argumenta que diferentemente do alegado pelo Autor, este 

realizou compra a prazo, que em razão do atraso no pagamento das 

faturas houve a incidência de crédito rotativo, deixando adimplir as demais 

faturas com o cartão adquirido por livre e espontânea vontade. Da análise 

dos autos verifico que não assiste razão à parte Reclamante, uma vez 
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que as faturas/cobranças se mostram legítimas ante à apresentação do 

termo de compra parcelada, do contrato de adesão ao cartão de crédito 

da loja, que inclusive prevê a incidência de tarifa de anuidade, bem como 

do contrato de seguros formalizado em instrumento específico e 

independente do contrato principal – de cartão de crédito, todos 

devidamente assinados pela Reclamante. Nesse sentido, não há que se 

falar em adesão compulsória. Em que se pese a existência de relação de 

consumo, cabe consignar que a inversão do ônus da prova não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não ocorre no presente caso, mormente 

ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de conteúdo negativo, 

que por sua natureza são insuscetíveis de transferência. A Reclamada 

por sua vez comprovou satisfatoriamente a existência de vínculo 

contratual e de pendências em aberto. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

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

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra 08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001411-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PRATES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001411-20.2017.8.11.0055 REQUERENTE: NOEMIA PRATES 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA INCISIONAL, tendo em vista que a 

requerente foi diagnosticada com DOENÇA CORONÁRIA GRAVE COM 

LESÃO OBSTRUTIVA SEVERA E ANEURISMA e necessita do 

procedimento com urgência. Os reclamados apresentaram suas 

respectivas defesas requerendo a improcedência da ação. Antes de 

adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir as preliminares 

aventadas. De início, não acolho o pedido de extinção do processo por 

ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado Município de Tangará da 

Serra/MT, que atribui a responsabilidade pelo procedimento pleiteado ao 

Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da 

União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, 

em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Mérito No 

tocante ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida 

(STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
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as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem 

à parte reclamante o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REVASCULARIZAÇÃO 

DO MIOCÁRIDO, conforme prescrição médica juntada nos autos, pelo valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo expressamente 

ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de sentença, esta 

deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) 

salários mínimos, que é o limite do valor das causas que tramitam neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Opino ainda, por intimar a parte 

reclamante para que no prazo de 10 dias faça a prestação de contas dos 

valores levantados, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em caso de 

descumprimento da presente determinação, comunique-se imediatamente 

o Ministério Público, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes 

dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2018. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 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, 12 de Janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000274-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000274-03.2017.8.11.0055 REQUERENTE: AILTON 

CASAGRANDE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR, tendo em 

vista que a requerente foi diagnosticada com EXISTÊNCIA DE UMA 

FISTÚLA URINÁRIA e necessita do procedimento com urgência bem como 

tratamento de ANTIBIOTICOTERAPIA. Os reclamados apresentaram suas 

respectivas defesas requerendo a improcedência da ação. Antes de 

adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir as preliminares 

aventadas. De início, não acolho o pedido de extinção do processo por 

ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado Município de Tangará da 

Serra/MT, que atribui a responsabilidade pelo procedimento pleiteado ao 

Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da 

União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 
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seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, 

em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Mérito No 

tocante ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida 

(STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 
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as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Por fim, 

consta nos autos que o procedimento foi realizado em rede privada face o 

descumprimento da liminar por parte dos entes públicos, após 

apresentação de orçamento, mediante a liberação do valor bloqueado via 

Alvará, e que a parte promovente prestou contas do procedimento 

realizado, mantendo-se inertes os reclamados quanto a esta. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem 

à parte reclamante o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO e ao tratamento 

antebioticoterapia, conforme prescrição médica juntada nos autos, pelo 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo expressamente 

ressaltado que, em caso de eventual cumprimento desentença, esta 

deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) 

salários mínimos, que é o limite do valor das causas que tramitam neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Opino ainda, por intimar a parte 

reclamante para que no prazo de 10 dias faça a prestação de contas dos 

valores levantados, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em caso de 

descumprimento da presente determinação, comunique-se imediatamente 

o Ministério Público, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes 

dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2018. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 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, 12 de Janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000607-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000607-52.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUIZ QUATRIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. O deslinde das questões de fato 

e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência 

de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do 

art. 355, inciso I do CPC. O conflito de interesse deduzido na presente 

ação refere-se à isenção do IPVA do ano da compra do veículo pelo 

reclamante. O reclamante afirma que, no mês de setembro/2016, 

deslocou-se até a concessionária FIAT – DOMANI Veículos Ltda para 

aquisição do veículo Toro Freedom 2.0 16V, Diesel – 5 passageiros, no 

valor de R$ 92.272,32, sendo emitida nota fiscal nº, 141979, no dia 

28.09.2016. Aduz o requerente que por problemas no financiamento junto 

com o Banco Bradesco, tal procedimento não se concretizou e, por 

consequência, a nota fiscal foi cancelada. Aduz também, que após a 

liberação do financiamento pela instituição financeira no mês de 

novembro/2016, conseguiu finalizar a compra do veículo automotor, sendo 

necessário a emissão da nota fiscal nº. 5129, na data de 09.11.2016. 

Aduz por fim, que a isenção do imposto (IPVA) foi indeferido pelo órgão 

competente, em razão de ter entendido que a última nota foi gerada 

somente para simular uma nova data de venda e, conseguintemente, não 

recolher o imposto. Durante apresentação da defesa de bloqueio, o Estado 

de Mato Grosso, entendeu que os veículos novos adquiridos em 

concessionárias dentro do Estado por cidadãos domiciliados em Mato 

Grosso têm o benefício da isenção, no entanto, suscita que o requerente 

perdeu o prazo de 30 (trinta) dias para início do procedimento de registro 

do veículo junto ao DETRAN, pois, também entendeu, como válida a 

primeira nota fiscal emitida. O Decreto nº. 2.435/2004, que regulamentou a 

Lei 8.069/2003, em seu art. 2º, dispõe que: “No período de 1º de dezembro 

de 2003 a 31 de dezembro de 2013, fica reduzida em 100% (cem por 

cento) a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores” IPVA, nas hipóteses previstas nos incisos I a III do artigo 5º 

da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, que institui o aludido tributo, nas 

aquisições internas de veículo automotor terrestre novo, efetuadas de 

concessionárias localizadas no território mato-grossense. Analisando a 

nota fiscal nº. 5129, verifica-se, a informação que tal nota foi emitida com 

a finalidade de regularizar a nota fiscal nº. 141979, emitida em 28.09.2016, 

tendo em vista ter sido faturada antes da contemplação do consórcio, fato 

que corrobora com os relatos produzidos na exordial. Depreende-se do 

Parecer produzido no processo administrativo nº. 5220217/2017 – SEFAZ, 

que o respectivo órgão indeferiu o pleito de isenção do imposto por 

simples indução que o autor estava acobertando a mesma operação 

realizada no mês de setembro/2016, haja vista que não houve a 

modificação de nenhum dado na nota fiscal além data de sua emissão. Em 

que pese reconhecer que os atos administrativos produzidos pela 

administração possuem presunção de veracidade e legitimidade, cabe 

mencionar, que neste caso a administração não utilizou-se de elementos 

válidos para indeferir o requerimento do autor, pois o simples “entender” 

sem outro argumento idôneo não pode ser levado em consideração. Cabe 

mencionar também, que a própria administração autoriza a regularização 

das notas fiscais. Desse modo, considero que a aquisição do veículo 

ocorreu em 09.11.2016, conforme consta na nota fiscal nº. 5129; o 

término do prazo para início do procedimento de registro do veículo junto 

ao DETRAN seria em 08.12.2016. Considerando que o requerente adotou 

as medidas necessárias antes do término do prazo, tenho como indevida a 

cobrança do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, 

sendo necessária a devolução da importância de R$ 1.233,13 (um mil, 

duzentos e trinta e três reais e treze centavos). Com relação ao pedido de 

devolução em dobro, não encontra amparo legal, porquanto aplica-se ao 

caso concreto o artigo 165 do Código Tributário Nacional. Art. 165. O 

sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 

restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu 

pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes 

casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior 

que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 

circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; Pleiteia a 

parte reclamante, outrossim, indenização por danos morais. Conquanto os 

fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte 

reclamante, não há falar-se em ocorrência de danos morais, configurando 

tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não 

ocorreu fato outro capaz de gerar constrangimento. Salienta-se, que o 

requerente não teve seu nome protestado, não sofreu execução fiscal, 

sua imagem não foi denegrida, bem como não lhe causaram prejuízos 

significativos. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

IPVA. 1. A defesa foi apresentada no prazo informado no mandado de 
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citação. Ademais, a intempestividade da contestação não produziria o 

efeito material da revelia (presunção de veracidade do quanto alegado 

pela parte adversa) contra a Fazenda Pública, por força do art. 319, II, do 

CPC. 2. A via eleita pela demandante é adequada. A parte autora alegou a 

nulidade do parcelamento na ação de execução fiscal, que foi afastada ao 

argumento de que a questão deveria ser discutida em ação própria. 3. A 

apreensão do veículo configura hipótese de isenção tributária prevista no 

art. 4º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.115/85, pois retira a posse do 

proprietário. Portanto, indevida a cobrança de IPVA. 4. Ao caso concreto 

aplica-se o artigo 165 do Código Tributário Nacional, assim não há 

devolução em dobro. 5. Ainda que se considere que houve equívoco no 

agir da administração pública, tal erro, por si só, não gera o dever de 

indenizar, vez que não se trata de dano moral in re ipsa. Para que se 

configure o prejuízo de ordem moral é necessário que os danos sejam 

amplamente comprovados no curso da instrução processual, o que não 

ocorreu. Não se aplica o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal nº 

11.960/2009, às causas de natureza tributária, esta regula somente as 

hipóteses de "pagamento de verbas remuneratórias devidas à servidores 

e empregados públicos", conforme entendimento retratado no Recurso 

Especial Repetitivo nº 2.270.439/PR. RECURSOS INOMINADOS 

DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005847496, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em 15/07/2016) Pelo exposto, decido pela parcial procedência da 

pretensão inicial, para condenar o requerido à devolução do valor de R$ 

1.233,13 (um mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos) pagos 

indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do 

pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 12% ao ano a contar 

do trânsito em julgado da sentença. Deixo de condenar o reclamado em 

custas e honorários por não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

magistrado togado. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012032-88.2016.8.11.0055 REQUERENTE: JOAO VICTOR PIM 

DE FREITAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- 

SECRETARIA DE SAÚDE Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. O deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC. Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que no dia 

30.06.2016, sua motocicleta BIZ 125, marca Honda, ano: 2006/2007, placa: 

KAS-7299, foi abalroada pelo ônibus escolar de titularidade do Município 

de Tangará da Serra, causando danos materiais em seu veículo 

automotor. Assim, requer a condenação do Município em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) a título de danos materiais. O Município de Tangará da 

Serra apresentou defesa de bloqueio, aduzindo, ausência dos requisitos 

caracterizadores do dever de indenizar. Analisando as provas produzidas 

nos autos, entendo que assiste razão a parte autora, comportando 

condenação em danos materiais. A análise do caso consiste em verificar 

a responsabilização do Município em arcar com indenização por danos 

materiais em decorrência de acidente de trânsito noticiado nos autos. 

Nessa passo, cabe mencionar, que a responsabilidade civil dos entes 

públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, 

consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). E como cediço, para a 

configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a 

comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo 

causal entre e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do 

serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da 

responsabilidade civil do Estado. Desse modo, basta para o lesado 

demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, 

prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público. No fato, 

verifica-se que o requerente demonstrou no processo a ocorrência de 

todos os requisitos acima elencados, fazendo jus a indenização pleiteada. 

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos, que o 

abalroamento de seu veículo foi ocasionado pelo condutor do veículo de 

propriedade do Município de Tangará da Serra. Consoante informações 

registrada no próprio boletim de ocorrência carreado a inicial, é possível 

verificar que o sinistro decorreu da falta de atenção do condutor do 

veículo do ônibus escolar que atravessou avenida sem antes adotar os 

devidos cuidados, haja vista que cabia ao condutor do automóvel de 

titularidade do Município tomar os cuidados impositivos, parando o veículo 

no local adequado e verificando o movimento de tráfego na avenida para 

que pudesse continuar sua trajetória. Desta forma, restando comprovado 

no feito a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos 

causados ao requerente, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos 

suportados com o abalroamento de seu veículo. Danos materiais que 

restaram devidamente comprovados, consoante orçamento acostados à 

exordial. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela 

procedência do pedido, a fim de condenar o Município de Tangará da 

Serra ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar o reclamado em 

custas e honorários por não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

magistrado togado. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001351-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WONEI DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001351-47.2017.8.11.0055 REQUERENTE: JEFFERSON WONEI 

DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. A parte autora ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face 

de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, consistente em 

determinar que a reclamada custeie sessões de fisioterapia que alega 

necessárias para o restabelecimento de sua saúde, ao argumento que tem 

o tratamento assegurado por plano da empresa reclamada e esta vem 

negando indevidamente o tratamento. Alega por fim, que tentou resolver tal 
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situação na via administrativa, contudo, não teve êxito, dessa forma, 

pleiteia o ressarcimento das despesas despendidas decorrentes do 

deslocamento para o município de Cuiabá, na importância de R$ 2.200,70 

(dois mil, duzentos reais e setenta centavos), bem como seja indenizado 

por danos morais na importância de R$. 30.000,00 (trinta mil reais). 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, restou frustrada. A 

reclamada apresentou defesa argumentando, que providenciou o 

reembolso de todas as despesas requeridas pelo requerente como nunca 

negou o tratamento mencionado na inicial. Na impugnação o requerente 

requerer, preliminarmente, à revelia da reclamada, pois até o começo da 

audiência de conciliação a reclamada não tinha apresentado carta de 

preposição como documentos probatórios. No mérito, em síntese, 

reconhece o recebimento parcial dos valores despendidos e, por fim, 

ratifica os argumentos no que tange a negativa no tratamento. Relatei 

sucintamente. Fundamento e decido Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC. Preliminar - Revelia da Requerida O reclamante postula pela 

decretação à revelia da requerida, tendo em vista que até o começo da 

audiência de conciliação a reclamada não tinha apresentado nenhum 

documento comprobatório (contrato social, carta de preposição, 

procuração etc). Analisando a ata de audiência de conciliação, 

verifica-se, que o preposto Afonso Decanini Neto apresentou carta de 

preposição devidamente assinada pelo representante da reclamada, 

dando poderes para dar cumprimento ao deslinde da demanda no 

momento da audiência, todavia o conciliador requereu que a requerida 

promovesse a juntada no sistema. Em relação aos demais documentos 

foram apresentados juntamente com a defesa, sanando, desse modo, 

qualquer nulidade. Nestes termos, opino pela rejeição desta preliminar. 

Mérito. O autor postula na presente ação a condenação da requerida em 

danos morais e materiais, decorrentes de despesas que despendeu em 

virtude de tratamento de saúde. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Depreende-se que 

o requerente pleiteia o custeamento de todo o translado ao município de 

Cuiabá, bem como o tratamento de fisioterapia motora pelo tempo que for 

necessário. Destarte, analisando os documentos apresentados pela ré, se 

pode ver que o requerente não é mais usuário do plano de saúde, haja 

vista o seu pedido de exclusão, em razão disto, entendo que a requerida 

não pode mais ser obrigada a custear tais despesas, visto a inexistência 

de relação contratual entre as partes neste momento. Em relação ao 

pedido de reembolso das despesas despendidas com alimentação e 

deslocamento ao município de Cuiabá, verifica-se, que em 08.09.2017, o 

requerente efetuou o mesmo pedido na via administrativa qual foi deferido 

e o reembolso da quantia de R$ 1.081,57 (um mil, oitenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos) realizado. Todavia, neste momento o 

requerente apresentou novos recibos que não foram apresentados a 

requerida no momento oportuno, assim, não há no que se falar em 

negativa por parte da ré, haja vista o seu desconhecimento com estas 

despesas, contudo, tenho que tal pedido merece prosperar, pois ficou 

comprovado os gastos com alimentação e translado no período que o 

requerente era usuário do plano de saúde. Assim, determino que a 

requerida reembolse o requerente o valor de R$ 1.119,13 (um mil, cento e 

dezenove reais e treze centavos). Já em relação ao pedido de 

indenização a título de danos morais, tem-se que dizer, que não há provas 

concretas de que a requerida tenha negado o tratamento necessário, pois 

analisando os documentos juntados pela requerida se pode ver o 

custeamento de várias despesas médicas no período de 13.03.3017 a 

17.11.2017. Neste contexto, no presente caso, não vislumbro razão a 

parte promovente, tendo em vista, a não comprovação dos fatos narrados 

e, portanto, o pedido deve ser julgado improcedente. A inversão do ônus 

probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não tem o condão de eximir a requerente do dever de 

comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela parcial procedência do 

pedido, a fim de condenar a requerida a restituir ao reclamante o valor de 

R$ 1.119,13 (um mil, cento e dezenove reais e treze centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir de seu desembolso. Decisão sujeita à homologação do Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA YURI DOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010130-66.2017.8.11.0055 REQUERENTE: HELGA YURI DOI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Diz a parte requerente que foi surpreendida com 

suspensão dos serviços prestados pela requerida, uma vez que não 

houve notificação prévia, contudo, confessa a sua inadimplência com 

alguns débitos. Diz também, que não recebeu as faturas de consumo 

ensejadoras da suspensão do serviço telefônico, por este motivo não 

realizou seus pagamentos. A requerida, em sua peça de bloqueio, aduz a 

legitimidade da suspensão dos serviços, ante o inadimplemento por parte 

da requerente. A suspensão dos serviços de telefonia, ocorrida em 

19.12.2016, foi em decorrência do inadimplemento de fatura de consumo, 

conforme narrado pela autora, sendo adimplidas após o corte dos 

serviços, ou seja, tal fato ocorreu após o vencimento do crédito. Em que 

pese a parte autora narrar o não recebimento da fatura de consumo em 

sua residência, tal fato não exclui a sua diligência em verificar junto a 

requerida a existência de todos os débitos inadimplidos. Depreende-se 

dos documentos juntados que apenas a fatura do mês de novembro/2016, 

referente ao período de 13.11.2016 a 23.11.2016, no valor de R$ 53,01 

(cinquenta e três reais e um centavo) tinha sido paga, assim, restou nítido 

a inadimplência da requerente com a fatura gerada no mês de 

dezembro/2016. Cabe mencionar, que no momento da emissão da 

segunda via da fatura do mês de novembro/2016, esta tomou 

conhecimento da possibilidade da suspensão parcial ou total dos serviços 

em decorrência do inadimplemento, pois em todas as faturas de consumo 

emitidas pela requerida consta uma notificação informando sobre a 

possibilidade de interrupção na prestação dos serviços, bem como a 

inserção dos dados da requerente nos órgão de proteção ao crédito, 

mesmo de forma genérica. Portanto, percebe-se o cumprimento dos 

procedimentos previstos no artigo 6º, da Lei nº 8.987/1995 que dispõe 

sobre o regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços 

Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a seguir: Art. 6º. 

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3º Não 

se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II – por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

(destaques acrescidos) Não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio 

aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança 

das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o 

interesse da coletividade Também é de se referir que a própria requerente 
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deu causa aos transtornos ao deixar de pagar a conta de consumo, não 

havendo motivos suficientes para caracterização de dano moral. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DEVIDO - FATURAS EM ATRASO - 

NOTIFICAÇÃO RECEBIDA - PAGAMENTO DA FATURA UM DIA APÓS O 

RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO - AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, 

que somente quitou uma fatura atrasada na mesma data prevista para o 

corte. Portanto afastado o dever de indenizar, posto não comprovados 

pelo Consumidor os fatos constitutivos de seu direito, ante a inexistência 

de comprovação de que tenha a mesma efetivado o pagamento antes do 

corte e informado do pagamento a Concessionária para evitar o transtorno 

ocorrido. Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificada do corte 

previsto para a data de 04/03/2011, caso não fosse quitada. Recurso 

conhecido e provido. (Recurso Inominado: 0010001-40.2011.811.0046 – 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Data do Julgamento: 

06.05.2016) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EGICELIA CORDEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001316-87.2017.8.11.0055 REQUERENTE: EGICELIA 

CORDEIRO BORGES, MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar - Da Ilegitimidade Passiva. A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida não merece ser 

acolhida, haja vista que o financiamento como a contratação do seguro 

prestamista foram feitos junto a ré. Assim, verifica-se que a reclamada faz 

parte da cadeia de consumo estabelecida entre as partes Ademais, foi a 

requerida quem pleiteou a busca e apreensão do veículo financiado 

perante a Terceira Vara Cível desta Comarca. Assim, rejeito a preliminar 

em epigrafe. Mérito No caso dos autos, os requerentes afirmam que o de 

cujus Manoel Mário Afra de Araújo efetuou um financiamento do veículo 

automotor da marca Volkswagen, modelo Gol 16V 1.0 (G3) 4P (GG), 

2000/2001, placa: JZX-3120, bem como a contratação de um seguro 

prestamista com a requerida. Alegam, que após o falecimento do de cujus, 

a requerente Egicélia Cordeiro Borges ingressou com o pedido do seguro 

prestamista junto a requerida, através do sinistro 888763, a fim de obter a 

quitação do veículo como previsto em contrato. Aduzem por fim, que não 

obstante abertura do procedimento administrativo e encaminhamento de 

todos os documentos a requerida procedeu a busca e apreensão do 

automóvel, através da ação judicial nº. 11006-31.2015.811.0055, em 

tramite perante a Terceira Vara Cível desta Comarca. A parte reclamada 

sustenta em sua defesa que, a abertura do procedimento administrativo 

ocorreu perante a seguradora Cardif, desse modo, não tinha 

conhecimento do falecimento do senhor Manoel Mário Afra de Araújo, bem 

como do pedido para uso da apólice do seguro. Na ação nº. 

11006-31.2015.811.0055, o magistrado sentenciante entendeu pela 

improcedência do pedido feito pela requerida e determinou a restituição do 

veículo automotor, levando em consideração a efetiva contratação do 

seguro prestamista e a inexistência de mora com as parcelas do 

financiamento. Portanto, resta incontroverso o agir abusivo da requerida 

que recebeu a quitação integral do contrato de financiamento e ainda, 

requereu a busca e apreensão do veículo. Inexistindo débito pendente, 

indevida apreensão do automóvel como a cobrança de qualquer crédito, a 

qual causa, sem dúvida, dano moral. O dano moral, neste caso, existe in 

re ipsa, ou seja, para sua configuração basta a prova da ocorrência do 

fato ofensivo. Nesse sentido, caracterizado o agir ilícito da instituição 

financeira e, consequentemente, configurado o seu dever de indenizar, 

pois preenchidos os pressupostos da responsabilização civil, sob a forma 

de danos morais. O valor indenizatório deve ser fixado em observância 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão dos 

fatos na esfera psíquica do reclamante, pode ser classificada como 

mediana, se comparada a outras adversidades. A reclamada é uma 

financeira de grande porte. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Não há como prosperar o pedido de dano material, em razão da 

contratação de advogado, tendo em vista que a assistência por advogado 

só é obrigatória a partir da fase instrutória. Assim, a contratação ocorreu 

por mera liberalidade da requerente para exercer o seu direito 

constitucional de petição, qual não pode ser repassado para parte 

requerida. Assim, indevida a condenação em danos materiais. Ante o 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial para 

condenar a requerida a pagar a reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da 

citação. Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011254-89.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEAIDE KERBER SCHUMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Processo Número: 8011254-89.2014.811.0055 Requerente: Leaide Kerber 

Schumacher Requerida: BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e 

Investimento Banco Bradesco Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se que a partes BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e 

Investimento e Leaide Kerber Schumacher, celebraram acordo no ID 

11606061. Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado 

nos autos, conforme procuração juntada nos autos. O patrono da parte 

reclamada também está devidamente habilitado com poderes para celebrar 

acordo. Pelo exposto, homologo a transação celebrada pelas partes e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido pela extinção do 

processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação do 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos e 

arquive-se. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o 

teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 20 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011291-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011291-48.2016.8.11.0055 REQUERENTE: DONIZETI LAMIM 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA Rejeito 

a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão Do Mérito. 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. Noticia a Reclamante que possuía cartão 

sob n.º 5522.****.****.6071 junto à Reclamada; que no dia 16/04/2016 um 

meliante estourou o vidro do seu carro levando sua carteira contendo 

seus documentos pessoais juntamente com o cartão de crédito; que 

realizou Boletim de Ocorrência em seguida e entrou em contato com o 

Requerido e realizou o bloqueio do cartão; requer indenização por danos 

materiais e morais. Em defesa aduz o reclamado que os cartões 

fornecidos são totalmente seguros e não podem ser executados por 

terceiros que não estejam de posse do cartão de débito e da senha 

pessoal do próprio correntista; que a parte autora, mesmo tendo assinado 

termo de responsabilidade, de não fornecer os dados a pessoas 

estranhas, deixou que terceiro desconhecido operasse seu cartão crédito 

questionado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise dos autos verifico verossímeis as 

assertivas no sentido de que há falha na prestação de serviços do 

Reclamado, considerando que a automação bancária, a despeito de 

facilitar a vida do cliente, tem sido incrementada especialmente para a 

diminuição de custos das instituições financeiras. Assim, devem também 

suportar os riscos decorrentes, especialmente na hipótese de uso do 

cartão por fraudadores. De lembrar que os bancos poderiam adotar outras 

formas mais seguras de identificação de seus clientes, como por exemplo, 

a biométrica, que evitariam quase todas as fraudes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SAQUES E COMPRAS 

NÃO EFETUADOS PELO AUTOR. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. 

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. Afigura-se na hipótese 

relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus 

de provar a culpa do réu no evento danoso. In casu, a pretensão tem por 

fundamento o fato de o autor ter sido abordado por fraudadores no interior 

da agência do banco réu, que efetuaram a troca do cartão do autor, sem o 

seu consentimento, e terem realizado saques e compras com o cartão do 

autor. Compulsando os autos, nota-se que o réu não produziu qualquer 

prova no sentido de afastar a existência do acidente de consumo alegado 

ou do nexo causal entre o fato e o suposto dano. Com efeito, as 

alegações da parte autora são deveras verossimilhantes, 

considerando-se, ainda, que o réu não trouxe prova capaz de demonstrar 

que os saques e compras contestados pelo consumidor foram realizados 

por ele, bastando para tal a simples apresentação de vídeo interno do 

banco ou fotografia de quem efetuou a transação no caixa eletrônico, no 

momento da realização do saque, por exemplo. Por sua vez, o banco réu é 

responsável pela abordagem de fraudadores a correntistas no interior de 

suas agências, pois o autor é pessoa idosa e frágil e a utilização de 

sistemas informatizados, com terminais eletrônicos foi implementada para 

otimização de seus serviços, com redução de custos com contratação de 

empregados, tanto nos caixas como atendentes externos, e por tais 

serviços, ainda, cobra tarifas dos correntistas, o que incrementa seus 

lucros, o que não é ilícito, mas o obriga a suportar os ônus da atividade 

lucrativa que desenvolve e que são custeadas pelo consumidor. 

Inexistência de culpa exclusiva de terceiro porquanto se trata de mero 

fortuito interno da atividade realizada pelo fornecedor de serviço. Dano 

moral in re ipsa. Quantum compensatório fixado em R$ 5.000,00, em 

obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelação 

a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00137686720128190066 RJ 

0013768-67.2012.8.19.0066, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, 

Data de Julgamento: 27/03/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/04/2014 16:34, undefined) Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve ser a mesma 

condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos morais 

experimentados. 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. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a)confirmar a medida liminar anteriormente concedida no evento 6362033; 

b)declarar a inexistência de débitos e c) pagar valor de R$ 3.000,00 (três 

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 (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra 

08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001043-11.2017.8.11.0055 REQUERENTE: NEUSA LEANDRO 

BORGES PEREZ REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência 

da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é 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 se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, 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. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada, e b) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e c) confirmar a liminar 

anteriormente concedida no evento 9998401. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra 

08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005139-02.2017.8.11.0045 

AUTOR: CICERO BARBOSA SOBRINHO RÉU: VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Indenização c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela para 

Produção Antecipada de Provas, em que a parte autora pretende 

assegurar o direito de ver a prova preservada da situação de eventual 

risco de desaparecimento, a fim de que seja realizada perícia para que 

ateste ou não a existência de vícios no produto adquirido (carro), visto o 

airbag não ter funcionado no momento no qual o autor veio a colidir 

frontalmente com outro veículo. Afirma temer não apenas pelo aspecto 

material, mas também pela possibilidade de fim do veículo já que o 

causador do acidente já acionou o seguro. Com a inicial juntou os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. A 

medida pleiteada tem amparo legal disciplinado no artigo 381 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe: 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. Pois bem. Não bastasse os argumentos supra 

alinhavados, verifica-se que o pedido de tutela de urgência pleiteado na 

inicial, bem como o possível pedido de perícia antecipada, possuem, na 

verdade, natureza de produção antecipada de provas. Ao que se verifica, 

o Autor pede a inversão do ônus da prova e sugere que o magistrado 

determine a imediata manifestação da parte contrária, pois a seguradora 

pode dar uma destinação ao bem sinistrado que impeça a prova pericial. 

No caso, com o deferimento da inversão do ônus da prova (que aqui 

defiro para o fabricante demonstrar a regularidade do funcionamento ou 

justificar o não funcionamento), o interesse é da Requerida que deverá se 

manifestar a respeito do interesse na produção de tal prova, antes que o 

objeto se desfaça. Deve ainda a requerida trazer aos autos a legislação 

(administrativa) que regulamenta tal dispositivo, se houver. ANTE O 

EXPOSTO, defiro a inversão do ônus da prova. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 16h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a 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 o benefício da justiça gratuita nos moldes dos arts. 98 e 

seguintes. Cumpra-se, citem-se, e intimem-se. Expeça-se o necessário, 

com urgência. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90725 Nr: 4626-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA, ROQUE DE 

COSTA, LOURDES DE COSTA, GERALDO AMBIEL, TEREZINHA KUSTER 

AMBIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que os mandados sejam expedidos, a parte autora 

deverá entrar em contato com o setor dos Oficiais de Justiça desta 

comarca, para se informar sobre os valores das diligências para os 

endereços de fl. 138, por se tratarem de zonas rurais e possuirem valores 

diferentes. Após isso, providenciar o pagamento, que deve ser feito pelo 

site arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de 

Diligência", mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 22310-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, ADEMIR 

PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ITALO BOITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar-se acerca 

do ofício de fl. 78/79, bem como, da carta precatória de fls. 80/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 6699 Nr: 1494-45.2001.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para que, no prazo de 5 

(cinco) dias impulsione o presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43004 Nr: 3310-13.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA CECILIA DA COSTA ALVES, JOÃO 

CLAUDIO DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 926-43.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICAR TECNOLOGIA EM REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.STACHIM CONSTRUTORA - ME, JAQUIELI 

STACHIM, R. L CONSTRUTORA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação do Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade La Salle, na pessoa de seu curador especial Sérgio 

Alberto Botezini, para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105489 Nr: 1531-81.2015.811.0045

 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: AECIO AUGUSTO DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

EDNALDO FIRMINO DA SILVA, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12.093/B, 

Ricardo Alves Athaide - OAB:11.858/A

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca do informado à fl. 255, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14773 Nr: 666-10.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19151 Nr: 560-14.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUÍS WERNER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104646 Nr: 1092-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 MENSCH CALLAI, ANE CARINE CALLAI, 

JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ CALLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a inventariante para a apresentação do 

plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o item IV da 

decisão de fl. 93.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83773 Nr: 3276-04.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, impulsione o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 5623-73.2013.811.0045

 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: RUI WILKE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E, VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823, VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 277/281 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Leila Cristina de Lima Gomes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39661 Nr: 4678-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELSON STRAGLIOTTO, GERSON 

STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei novamente a carta precatória a 

Comarca de Nova Mutum-MT, via malote digital, conforme recibo em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89761 Nr: 3650-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA NANCI DA SILVA, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENETICISTA CENTRO DE GENÉTICA SÃO 

THOMÉ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:49707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91353 Nr: 5233-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TIAGO BOSETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI - 

OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para manifestar-se acerca 

da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93816 Nr: 861-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

MAURÍCIO CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:OABMT 13.958

 Certifico que, nesta, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38361 Nr: 3398-85.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:OAB/SP 101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja expedido e encaminhado a Central 

de Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.110,00, que deve ser 

feito pelo site arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia 

de Diligência", mediante juntada de comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 316-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOLOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO SÓ PISOS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ SOCOLOWSKI - 

OAB:274544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 

75-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80340 Nr: 4410-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MIGUEL NERIS

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

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora acerca da petição de fl. 

168-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100794 Nr: 6526-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora para recolher a diligência 

do Oficial de Justiça, para cumprimento da carta precatória, conforme 

ofício de fls. 90/91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144311 Nr: 5802-65.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FÁTIMA NOLL VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS 

VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS VILAS BOAS E CIA LTDA(OPTICA BOA 

VISÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 Certifico que, nesta data, intimo a parte requerida acerca da decisão de fl. 

59, tendo em vista que seu douto procurador não estava cadastrado nos 

autos na data de sua publicação. Vistos etc.

I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos à 

execução.

 II. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

embargada, por intermédio de seu procurador, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

III. Eventual pedido de suspensão, ou de outra natureza, tal como 

preliminar, serão analisados após a apresentação da impugnação aos 

embargos.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de setembro de 2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005139-02.2017.8.11.0045 

AUTOR: CICERO BARBOSA SOBRINHO RÉU: VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Indenização c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela para 

Produção Antecipada de Provas, em que a parte autora pretende 

assegurar o direito de ver a prova preservada da situação de eventual 

risco de desaparecimento, a fim de que seja realizada perícia para que 

ateste ou não a existência de vícios no produto adquirido (carro), visto o 

airbag não ter funcionado no momento no qual o autor veio a colidir 

frontalmente com outro veículo. Afirma temer não apenas pelo aspecto 

material, mas também pela possibilidade de fim do veículo já que o 

causador do acidente já acionou o seguro. Com a inicial juntou os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. A 

medida pleiteada tem amparo legal disciplinado no artigo 381 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe: 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. Pois bem. Não bastasse os argumentos supra 

alinhavados, verifica-se que o pedido de tutela de urgência pleiteado na 

inicial, bem como o possível pedido de perícia antecipada, possuem, na 

verdade, natureza de produção antecipada de provas. Ao que se verifica, 

o Autor pede a inversão do ônus da prova e sugere que o magistrado 

determine a imediata manifestação da parte contrária, pois a seguradora 

pode dar uma destinação ao bem sinistrado que impeça a prova pericial. 

No caso, com o deferimento da inversão do ônus da prova (que aqui 

defiro para o fabricante demonstrar a regularidade do funcionamento ou 

justificar o não funcionamento), o interesse é da Requerida que deverá se 

manifestar a respeito do interesse na produção de tal prova, antes que o 

objeto se desfaça. Deve ainda a requerida trazer aos autos a legislação 

(administrativa) que regulamenta tal dispositivo, se houver. ANTE O 

EXPOSTO, defiro a inversão do ônus da prova. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 16h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a 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 o benefício da justiça gratuita nos moldes dos arts. 98 e 

seguintes. Cumpra-se, citem-se, e intimem-se. Expeça-se o necessário, 

com urgência. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004577-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004577-90.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a petição inicial, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento dos valores apontados ou, caso este tenha sido realizado 

através do “backoffice”, indique o investidor que efetuou o pagamento, 

acostando ao feito o comprovante de pagamento/quitação do indigitado 

valor ao mesmo, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. De outro 

lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 
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condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004841-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVAN GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004841-10.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: AURIVAN GOMES DA SILVA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

ALVES DE MOURA Vistos. 1. O autor cumula pedido condenatório, 

intervenção de terceiros na modalidade denunciação à lide, em processo 

de execução, o que, 'a priori', não encontra guarida na legislação 

processual civil. Ademais, não indicou os endereços eletrônicos, e nem 

recolheu as custas. Mister a emenda. De acordo com o provimento n º 

22/2016 nas petições iniciais interpostas, com exceção das dispensada 

por Lei, deve constar a guia de recolhimento de custas judiciais e taxas 

judiciaria, recolhida ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e 

disponibilizada no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. 2. Intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte a guia de 

recolhimento de custas e taxas judiciais, consoante dispõe o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC, bem como apresente endereços eletrônicos e 

adequação de ritos, sob pena de indeferimento. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 02 de Fevereiro de 2018 Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004766-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIPE PERSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004766-68.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: TIAGO FELIPE PERSIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a petição inicial, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento dos valores apontados ou, caso este tenha sido realizado 

através do “backoffice”, indique o investidor que efetuou o pagamento, 

acostando ao feito o comprovante de pagamento/quitação do indigitado 

valor ao mesmo, ainda, indique de forma pormenorizada as bonificações 

eventualmente recebidas, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES ALVES - ME (EXECUTADO)

OSMAR RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

LENDIRA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004720-79.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: OSMAR RODRIGUES 

ALVES - ME, LENDIRA FERREIRA DA SILVA, OSMAR RODRIGUES ALVES 

Vistos. 1. A petição inicial encontra-se instruída com título executivo 

extrajudicial e demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura 

da ação (CPC, art. 798, I, a, b e art. 798, II, § único). 2. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação da dívida (art. 831, CPC). 3. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se 

atentando para aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência 

à ordem preferencial do art. 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, CPC). 4. 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 prejuízos ao exequente, sob pena de manutenção dos 

atos executivos já determinados. (art. 829, § 2º c/c 805, § único) 5. 

Incumbe ao exequente proceder à averbação em registro público do ato 

de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para 

conhecimento de terceiros, podendo o exequente, para esse fim, obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, comunicando o juízo, no prazo de 10 dias, das 

averbações efetivadas. (CPC, art. 799, IX c/c 828, caput e §§) 6. Os 

embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 (CPC, art. 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução. 7. Fixo, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, nos termos do artigo 

827 do Código de Processo Civil, valor este que será reduzido pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. 827, 

§ 1º). 8. Se requerido, expeça-se o necessário para a inclusão dos 

executados nos cadastros de inadimplentes, devendo o exequente tomar 

as medidas necessárias para cancelamento imediato das inscrições 

efetuadas em caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da 

mesma. (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º) 9. Expeça-se o necessário, inclusive o 

respectivo mandado de citação, penhora e avaliação. 10. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de Fevereiro de 2018 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94274 Nr: 1235-93.2014.811.0045

 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: FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 83 e 109 e seguintes da Lei 

nº 6.015/73 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial para determinar o assentamento de óbito de 

ODETE DOS SANTOS ALBANO pelo Cartório de Registro Civil desta 

Comarca. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

Comarca, determinando que envie a este Juízo, sem custas, face à 

gratuidade da Justiça, a Certidão de Óbito de ODETE DOS SANTOS 

ALBANO, nascida aos 12 dias do mês de dezembro de 1961 na cidade de 

Icaraima/PR, filha de JOÃO PEDRO DOS SANTOS e ELIZETE ARAUJO DOS 

SANTOS, casada com FRANCISCO ALBANO, falecida em 17/08/1982 à 

01:00 hora no Hospital Modelo, localizado na cidade de Paranaíta-MT em 

decorrência de complicações no parto, não tendo deixado filhos (fl. 

63).3.3. Aportando a Certidão, intime-se a parte requerente para retirá-la 

em Cartório, mediante recibo nos autos. 3.4. Isento de custas. 3.5. 

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. 3.6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 40634 Nr: 939-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 11572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo curador Jair da Silva 

acerca da administração financeira dos bens e valores pertencentes a 

curatelada Mara Cristiane Melchior no ano de 2016.

O curador apresentou às fls. 313/791 as informações acerca dos débitos 

e créditos do ano de 2016.

Às fls. 792 o Ministério Público manifestou-se pelo encaminhamento da 

prestação para perícia contábil.

O despacho de fl. 793 encaminhou nova vista ao Ministério Público tendo 

em vista que a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT não dispõe de 

contabilista.

Às fls. 794/795 o Ministério Público pugnou novamente pela realização de 

perícia contábil.

Por fim, à fl. 798 o Ministério Público manifestou-se para que fossem 

julgadas como não prestadas as contas apresentadas pelo curador.

É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos.

2. A prestação de contas pelo tutor ou curador é um dever que decorre do 

encargo público concedido pelo Poder Judiciário.

Outrossim, é dever do Poder Judiciário e do Ministério Público a 

fiscalização do exercício da curatela.

O Art. 84, §4º da Lei nº 13.146/2015 prevê que “os curadores são 

obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, 

apresentando balanço do respectivo ano”.

Consoante o art. 551 do CPC “A contas do réu serão apresentadas na 

forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas 

e os investimentos, se houver.”

Por sua vez, o §1º de referido artigo estabelece que “havendo 

impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá 

prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos 

lançamentos individualmente impugnados”.

Neste ínterim, consoante decorre dos autos, não houve impugnação 

específicada e fundamentada das contas apresentadas, tendo o curador 

buscado demonstrar em juízo o correto exercício do múnus judicial, 

coligindo ao feito as informações acerca das movimentações financeiras 

realizadas em nome da curatelada durante o ano de 2016, não havendo 

indícios de ingerência no patrimônio da mesma.

Ademais, oportuno se faz destacar que o curador possui filhos em comum 

com a curatelada (fls. 17/18), possuindo também interesse na sadia 

administração dos bens de sua cônjuge.

Destarte, havendo o curador apresentado o balanço geral correspondente 

a administração do patrimônio da curatelada no ano de 2016 (fls. 313/791) 

e, não havendo impugnação específica aos documentos apresentados, a 

homologação de referida prestação de contas é medida que se impõe.

3. Diante do acima exposto, com fulcro no artigo 84, §4º da Lei nº 

13.146/2015, HOMOLOGO a prestação de contas apresentada às fls. 

313/791.

 4. Intime-se o curador para a apresentação da prestação de contas anual 

do ano de 2017 já vencido.

5. Assim que apresentada, vista ao MP.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 143171 Nr: 5158-25.2017.811.0045

 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: SDS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência - Saúde” proposta por SAMARA DA SILVA 

(04.10.2005), devidamente representada por sua genitora JODENIL 

CASSIMIRA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT.

 Alega na inicial, em síntese, que possui histórico de diabete e necessita 

do fornecimento de consulta com médico endocrinologista pediatra.

Relata que embora tenha solicitado administrativamente o fornecimento da 

consulta para os requeridos, o pedido foi negado sob a alegação de que a 

especialidade solicitada na área da pediatria não é contemplada no 

município.

Requer a concessão de liminar compelindo os requeridos a fornecer a 

consulta médica com o especialista indicado. Ao final, postula pela 

procedência do pedido, com a confirmação da liminar e a condenação dos 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 13/28.

O despacho de fl. 29 encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT), o qual verificou não haver a solicitação médica para a consulta 

pleiteada.

Intimada a parte requerente a apresentar a solicitação médica (fl. 32), foi 

juntada a declaração de fl. 34.

Parecer do NAT juntado às fls. 35/37.

Pela r. decisão de f. 38/41 foi deferida a liminar pretendida.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação às f. 50/65, 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de não estar 

apto a executar o fornecimento de todos os tipos de tratamentos médicos 

existentes, incumbindo tal dever ao Estado. No mérito, alega não possuir 

condições de custear de forma exclusiva o tratamento médico requerido, e 

sustenta que as normas constitucionais que garantem o direito à saúde 

são meramente programáticas, dependentes de legislação integrativa 

infraconstitucional e da existência de previsões orçamentárias para 

acorrer aos gastos respectivos com a saúde pública. Afirma que não 

cabe a condenação do município em custas judiciais e honorários 

advocatícios, e, ao final, caso não reconhecida a ilegitimidade passiva, 

requer a improcedência da demanda.

 Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 66/71, 

aduzindo que a intervenção do Poder Judiciário na gestão dos recursos 

públicos destinados à saúde implica em violação da Constituição Federal, 

eis que incumbe ao Estado referida tarefa, e conclui que a pretensão 

inicial viola até mesmo o direito à saúde e à vida daqueles que não 

poderão ser assistidos caso a Administração deva arcar com o 

fornecimento da consulta em questão. Insurge-se com relação à aplicação 

de multa diária para caso de descumprimento de decisão. Ao final, pugna 

pela improcedência do pedido inicial.

 À fl. 72 o Município de Lucas do Rio Verde informa a data agendada para 

a realização da consulta com o médico especialista. Juntou os 

documentos de fls. 73/87.

Às fls. 89/94 a parte autora apresentou impugnação às contestações, 

rechaçando os argumentos apresentados pelas partes e pugnando pela 

procedência dos pedidos formulados na inicial.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 96/100 pela procedência do 

pedido.

2. É o relatório do necessário. DECIDO.

2.1. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde.

2.2. A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido 

Município de Lucas do Rio Verde não merece qualquer respaldo. É que, 

nesta fase não se examina se o pedido é procedente ou improcedente, se 

justo ou injusto, basta que a parte seja, ao menos em tese, apta a suportar 

os efeitos jurídicos da demanda apresentada, o que, sem dúvida, ocorre 

no caso em tela, já que ambos (Município e Estado) estão envolvidos 

diretamente nos fatos revolvidos na causa de pedir da petição inicial.

 Por outro lado, é imperioso elucidar que a saúde é matéria de competência 

solidária da União, Estados e Municípios, sendo, assim, obrigação comum 

a todos, de modo que o autor pode exigir o fornecimento de 

medicamentos, exames médicos, internações e intervenções cirúrgicas de 

qualquer um deles, já que o artigo 23, II, da Constituição Federal, 
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estabelece a responsabilidade comum dos entes federativos, in verbis: “É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

 2.3. Mister, no entanto, registrar que tal responsabilidade solidária dos 

entes não enseja o chamamento dos demais ao processo, quando o autor 

interpõe a ação apenas contra um deles, porquanto além de o instituto ser 

tipicamente afeto às obrigações solidárias de pagar quantia, onde a 

satisfação efetiva comporta divisão - o que não ocorre na prestação de 

fazer ou de entrega de coisa certa como o é o caso dos autos -, a 

verdade é que a urgência do tratamento pleiteado não poderia aguardar 

uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto 

constitucional que orienta o Poder Público a atuar com prioridade na 

saúde, bem como a norma fundamental que assegura a todos a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, cabendo sim ao cidadão escolher contra quem quer demandar.

Este é o entendimento da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 

UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. 

SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. 

CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. CPC, ART. 77, III. 

INVIABILIDADE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é 

de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de 

modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 

Precedentes do STJ. 2. Conforme decidido pela Corte Especial, o 

reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de 

sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso 

Extraordinário a ser interposto. 3. O chamamento ao processo previsto no 

art. 77, III, do CPC é típico de obrigações solidárias de pagar quantia. 

Trata-se de excepcional formação de litisconsórcio passivo facultativo, 

promovida pelo demandado, que não comporta interpretação extensiva 

para alcançar prestação de entrega de coisa certa, cuja satisfação 

efetiva inadmite divisão. 4. Agravo Regimental não provido. (AGRESP 

200702794140, HERMAN BENJAMIN, - SEGUNDA TURMA, 14/09/2010).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO Á SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - 1. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DA PROVA DO ATO 

COATOR - MÉRITO CONTESTADO - DISPENSABILIDADE. Quando a 

Autoridade Impetrada contesta o pleito do Impetrante, torna-se dispensável 

a prova do ato coator em Mandado de Segurança. 2. PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO - OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA. O cumprimento pela parte requerida, de obrigação fixada 

liminarmente pelo Poder Judiciário, não ocasiona a perda do objeto, pois 

ainda persiste o interesse de agir da parte postulante (TJRS - Apel e RN n° 

70042484840 e Agr. Instr. N° 70042860288). 3. PRELIMINAR - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INÉPCIA - PEDIDO GENÉRICO - 

QUANTIDADE DO MEDICAMENTO. A identificação na receita médica da 

quantidade do consumo diário do medicamento é suficiente para o 

ajuizamento de ação judicial almejando o seu fornecimento pelos Entes 

Federados. 4. CHAMAMENTO AO PROCESSO - SEM UTILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REGRESSO. Por ser o direito a saúde uma 

obrigação solidária de todos os Entes Federais previsto pela Constituição 

Federal, inaplicável a intervenção de terceiro, denominada Chamamento ao 

Processo, pois esta não se mostra útil, já que o Ente Federado, não terá 

direito a ação de regresso. Deveste-se de razão o ente municipal. (...) 

(TJMT – Mandado de Segurança nº 49382/2011, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 

03/11/2011)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO 

DE FLORIANÓPOLIS - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - DECISÃO QUE ACOLHE A INTERVENÇÃO 

DE TERCEIROS - PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. De acordo com os arts. 23, inciso 

II, c/c art. 198, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a obrigação no 

fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), podendo o autor 

da ação, por este motivo, optar de qual devedor irá exigir a obrigação. 

Contudo, diante da relevância dos direitos tutelados nas ações de 

medicamentos (vida e saúde), tem-se por dispensável a aplicação do 

instituto previsto no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil 

(chamamento ao processo de devedores solidários), sob pena de se 

tornarem inócuas as normas constitucionais que orientam o Poder Público 

a atuar com prioridade na saúde, e procrastinar em vão o curso 

processual, vulnerando, por conseguinte, a norma fundamental que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração 

do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação (art. 

5º, inciso, LXXVIII, CF/88). (TJSC - Agravo de Instrumento: AI 14385 SC 

2007.001438-5, Segunda Câmara, Rel. Cid Goulart, julgamento: 

07/03/2008).”

 Portanto, por ser faculdade da parte demandar contra um ou contra o 

outro, ou ainda, contra os três (Estado, Município e União), face à 

responsabilidade solidária dos entes quanto ao fornecimento de medidas 

protetivas do direito constitucional de acesso à saúde, resta rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva.

2.4. No mérito, a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura 

a todos os cidadãos o direito à saúde e preceitua como dever do Estado a 

sua integral prestação, sobretudo quando demonstrada a necessidade 

vital e premente do procedimento pleiteado, bem como a incapacidade 

financeira do paciente em custear o tratamento.

O direito à saúde é, induvidosamente, um autêntico direito subjetivo, 

passível de ser exigido judicialmente, independentemente de legislação 

integradora, de forma que o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder 

Público é inafastável, cabendo ao Judiciário, diante da inércia 

governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente, 

proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito 

fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o direito à 

saúde consagrado no art. 196 da CF/88, confere ao seu titular a 

pretensão de exigir diretamente do Estado que providencie os meios 

materiais para o gozo desse direito, conforme segue 'in verbis':

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

OBJETIVO: RECONHECIMENTO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE 

MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DE RETARDO 

MENTAL, HEMIATROPIA, EPILEPSIA, TRICOTILOMANIA E TRANSTORNO 

ORGÂNICO DA PERSONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO 

ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (ART. 6º E 196 DA CF). PROVIMENTO DO RECURSO E 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - É direito de todos e dever do Estado 

assegurar aos cidadãos a saúde, adotando políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e permitindo 

o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF). II - Em obediência a tais 

princípios constitucionais, cumpre ao Estado, através do seu órgão 

competente, fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

pessoa portadora de retardo mental, hemiatropia, epilepsia, tricotilomania e 

transtorno orgânico da personalidade. III - Recurso provido. (RMS 13452 / 

MG, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Garcia Vieira, PRIMEIRA 

TURMA, DJ 07/10/2002 p. 172).”

Se assim é, e constatando-se que a requerente estava realmente 

necessitando, com urgência, de consulta médica com especialista na área 

da endocrinologia pediátrica, conforme parecer de f. 34, induvidosa se 

mostra a obrigação dos entes públicos réus em providenciar o suprimento 

da falta.

Outrossim, logrou êxito a requerente em demonstrar a existência de prévio 

requerimento administrativo (fl. 18), em atendimento à recomendação 

contida no enunciado nº 13 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça.

Assim, a prova documental produzida pela parte autora mostra-se 

suficiente, portanto, à demonstração da necessidade da consulta médica 

pleiteada.

Nesta toada, exatamente nesse compasso, ao esmiuçar o material 

cognitivo engendrado na relação processual, depreende-se que sob o(a) 

autor(a) pende o diagnóstico de diabete, necessitando de consulta médica 

com especialista na área da endocrinologia pediátrica.

E tais assertivas decorrem, fundamentalmente, não só do teor do 

documento anexado na fl. 34, mas também como forma de ofertar vazão 

ao princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos aduzidos na 

peça inicial, entalhado no art. 341 do Código de Processo Civil, o qual 

sinaliza que todos aqueles fatos articulados pelo requerente na petição 

inicial que não foram objeto de oposição e/ou resistência esmiuçada 
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reputar-se-ão como sendo verdadeiros, mediante a predileção de 

presunção de jaez relativo (‘juris tantum’).

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o(a) autor(a), encontrava-se, e encontra-se, ante a 

inexistência de prova em contrário, necessitando da consulta médica na 

especialidade indicada, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, outro caminho não resta a 

não ser a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, como medida de rigor.

3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam a consulta/avaliação com médico endocrinologista pediatra, 

bem como outros tratamentos decorrentes da patologia eventualmente 

constatada, disponibilizando todos os atendimentos e meios necessários 

(exames, medicamentos, etc), sob pena de desobediência e sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 

536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a medida liminar de f. 

38/41, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC.

3.1. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da 

CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

3.2. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 

1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

3.3. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). 

Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste 

Juízo.

3.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.’

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120683 Nr: 922-64.2016.811.0045

 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: JANETE LOURDES FORTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O, JOSÉ 

GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Intimação da parte autora, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

apresente as provas que pretende produzir, justificando-as.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000235-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

 

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se a embargada para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da petição e documentos arquivados nos eventos n.º 

10333479, 10333484, 10333489, 10333493, 10333508 e 10333539. Após, 

venham os autos conclusos para exame.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000632-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES ALVES - ME (REQUERIDO)

 

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: 1004169-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (RÉU)

 

Indefiro o pedido de concessão do beneficio da assistência judiciária 

gratuita. Primeiro porque de acordo com consulta realizada no sistema 

informatizado PJe, depreende-se que o requerente figura na condição de 

parte autora em outras duas ações cíveis, em que visa a rescisão de 

contratos de compra e venda de máquinas agrícolas, envolvendo valores 

vultosos (na ação cível n.º 1000470-37.2016.8.11.0045 o valor do 

contrato é de R$ 309.600,00, enquanto que na ação cível n.º 

1001182-27.2016.8.11.0045 o valor do contrato é de R$ 25.000,00). O 

negócio, objeto deste processo, também envolve valores razoáveis. 

Segundo porque o autor, devidamente intimado para apresentar a 

declaração de imposto de renda (ou prova de que isento), quedou-se 

inerte. Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que 

o requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e 

tampouco que, dado a quantificação do valor das custas judiciais, pode no 

estado potencial ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da unidade familiar, pois demonstram a existência 

de sinais exógenos de riqueza e, ao mesmo tempo, também, condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de 

Processo Civil].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WILLAMES FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

 

Ante o exposto, com fundamento no conteúdo normativo do art. 485, 

inciso V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

a resolução do mérito. Com fundamento no conteúdo normativo do art. 77, 

inciso I, art. 80, inciso II e art. 81 ‘caput’ e § 2.º, todos do Código de 

Processo Civil, Condenar o autor e o advogado constituído, de forma 

solidária, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento 

de multa na proporção equivalente a duas vezes o valor do salário-mínimo, 

dado o valor irrisório atribuído a demanda. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002373-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERI GRUBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FARIAS SANTANA (EXECUTADO)
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Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000828-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000828-02.2016.8.11.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, DESTITUO o digno perito Dr. Mário Kaway Filho do encargo 

a ele conferido, e NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 29/11/2017, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados/procuradores, para que compareçam no consultório 

médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no 

mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Arbitro os honorários periciais devidos ao 

Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no 

art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BORDIGNON MOTERLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000692-05.2016.8.11.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, DESTITUO o digno perito Dr. Mário Kaway Filho do encargo 

a ele conferido, e NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 29/11/2017, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados/procuradores, para que compareçam no consultório 

médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no 

mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Arbitro os honorários periciais devidos ao 

Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no 

art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002115-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENDER & BENDER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002115-63.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do requerido. Com 

a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação do 

requerido, mediante a expedição de carta precatória, registrando-se os 

referenciais de endereço indicados nos extratos do Sistema RenaJud, 

SIEL e InfoJud, nos termos da decisão que recebeu a petição inicial (ID 

8276695). Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002115-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENDER & BENDER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por seu procurador, para providenciar o 

recolhimento das custas/taxas referente a carta precatória expedida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA GENARIA DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE FELIZARDA MORAES NERES (RÉU)

REGINALDO CLEMENCIA NERES (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por seu procurador, para providenciar o 

pagamento dos emolumentos solicitado pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, conforme ofício juntado no ID. 11801920.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36415 Nr: 1448-41.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES, LIDIANE PAULA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS CANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Proceda-se à intimação dos executados, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 872-43.2013.811.0045

 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: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 872-43.2013.811.0045.

Intime-se o apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14642 Nr: 529-28.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:MT/3838, MARCELO PESSÔA - OAB:6734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 4083-29.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SÉRGIO PIAZZA, SIMONI LEOCADIA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985, ROMY KLIEMANN - OAB:OAB-PR 

59311

 Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promovam o andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 370-75.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE PEREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Intime-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87174 Nr: 982-42.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça no valor de R$ 35,00(trinta e cinco Reais)na comarca 

de Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94739 Nr: 1648-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 604 Nr: 1-04.1990.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA MORELO TANNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 INTIMAÇÃO da parte autora 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27878 Nr: 1823-13.2008.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para providenciar 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.: 85454 Nr: 5041-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003196-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003196-47.2017.8.11.0045. Recebo a emenda à petição 

inicial e concedo à requerente o benefício da justiça gratuita. 

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, promovida por Eliane 

Pereira dos Santos contra Ympactus Comercial S/A. Proceda-se a citação 

da requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida para 

que, no de 15 (quinze) dias, apresente os documentos referentes às 

aplicações e depósitos da parte requerente, descritos na letra 'c' da 

petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que 

a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do 

CPC/15]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003195-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003195-62.2017.8.11.0045. INDEFIRO o requerimento de 

concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da 

consulta realizada no sistema informatizado RENAJUD, que segue no 

anexo, depreende-se que existem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que o requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, devido ao valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privado do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, 

do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

é possível divisar, com grau mínimo de segurança, que o requerente 

possui patrimônio pessoal razoável — na medida em que figura como 

proprietário de veículo automotor de luxo —, que denota, por inferência 

racional, a existência de sinais exógenos de riqueza e de condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais. 

Ademais, deixou de juntar ao processo cópia de sua última declaração de 

imposto de renda, conforme determinado na decisão judicial anterior. 

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO BORGES JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002034-51.2016.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) o fato de o autor ter sofrido, na vigência da apólice de seguro, 

acidente que implique invalidez permanente total ou incapacidade física 

total e temporária; b) a existência e quantificação de danos morais, 

experimentados pelo requerente. Consiste questões de direito relevantes: 

a) os requisitos da responsabilidade civil e a existência dos danos morais 

e a sua quantificação; b) a existência da cobertura securitária e a 

extensão do dever de indenizar. Provas deferidas: considero que a 

realização de exame médico-pericial revela-se como meio imprescindível 

para verificar as condições físicas e de saúde do requerente. Diante 

desta perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. 

Indefiro a produção da prova oral, haja vista que o esclarecimento dos 

fatos, relativos às condições de saúde do autor, depende de 

conhecimento especial e, portanto, deve ser obtido através da perícia 

médica, de modo que a coleta do depoimento pessoal, na hipótese 

concreta, se mostra totalmente inútil/desnecessária. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá ser 

intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente proposta de 

honorários e indique data, local e horário para a realização dos trabalhos. 

Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, 

dado ao fato de que a produção da prova pericial foi requerida pela 

empresa requerida — visto que questiona a existência e a extensão da 

invalidez do autor —, estabeleço que as despesas da remuneração do 

‘expert’ deverão ser integralizadas pela parte requerida. Estabeleço que o 

laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Determino a expedição de ofício ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe se a partir de março de 2015 foi concedido benefício 

previdenciário ao autor e, em caso positivo, encaminhe cópia do 

respectivo processo administrativo. Distribuição do ônus da prova. O ônus 

da prova deverá prestar reverência à regra prevista no art. 14, §§ 1.º, 2.º 

e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003477-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA KESSLER CHRIST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003477-03.2017.811.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, promovida por Rosangela Maria Kessler Christ 

contra Ympactus Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos referentes às aplicações e depósitos da 

parte requerente, descritos na letra 'c' da petição inicial, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente pretende 

comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Concedo à 

requerente o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000499-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000499-53.2017.811.0045. Proceda-se a intimação da 

embargante para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifeste sobre a impugnação e documentos apresentados. 

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002573-17.2016.8.11.0045. Proceda-se a intimação das 

partes litigantes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial no 

prazo comum de 15 (quinze) dias [artigo 477, §1º, do Código de Processo 

Civil]. Proceda-se também a intimação do executado João Luiz Basso para 

que, no prazo de 10 (dez), promova o depósito judicial do valor dos 

honorários do perito. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENILDA LUCIA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002034-17.2017.811.0045. Não havendo mais provas a 

serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA VAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001364-76.2017.811.0045. Com efeito, levando-se por linha 

de estima que a exequente recolheu as custas processuais no tempo 

oportuno, não se tratando de hipótese de ausência de preparo da inicial, 

mas, sim, de ausência de comprovação do pagamento, em prestígio a 

economia e celeridade processuais, por analogia ao teor da regra do art. 

331 do Código de Processo Civil, Reconsidero a decisão anteriormente 

prolatada e, por consequência, Determino o prosseguimento do feito. 

Proceda-se à citação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 

do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no 

percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se 

que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela 

metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. 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 [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002010-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MARIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002179-73.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 261 de 746



obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que a lei não impede ou dificulta que o INSS refaça perícia 

administrativa a qualquer momento no segurado. Todavia, a teor do 

disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991, sempre que possível, o ato 

de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, 

tal como foi decidido. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. Por consequência, à míngua de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, redesigno a perícia médica, precedentemente 

agendada, para o dia 04/04/2018, a partir das 08h30min., observada a 

ordem de chegada. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada 

no evento nº 10984626. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003655-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI MARIA AHLERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003655-83.2016.811.0045. Considerando a interposição de 

apelação pela autarquia requerida, já tendo sido apresentadas as 

contrarrazões pelo apelado, determino a remessa do processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, para fins de exame da 

matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002681-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002681-12.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004586-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO CARMO GENTIL OAB - SP208756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO LARA DOS SANTOS OAB - PR31460 (ADVOGADO)

JONNY PAULO DA SILVA OAB - PR27464 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004586-52.2017.8.11.0045. Item I – Em atenção ao pedido 

acostado ao ID n.º 11409062, e, como forma de concretizar a aplicação 

dos comandos da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência (ID n.º 

10936544), Determino a intimação da requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, exclua o nome da autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no 

presente processo, sob pena de majoração das ‘astreintes’. Item II – Tendo 

em vista que as partes manifestaram expressamente o desinteresse na 

composição consensual, Determino o cancelamento da audiência 

anteriormente designada [art. 334, § 4.º, inciso I do Código de Processo 

Civil]. Registro, por oportuno, que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação [art. 335, inciso II do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Assim, Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento 

da contestação. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001553-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL HERMANN WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001553-88.2016.811.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por Abel Hermann Westphal contra Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – 

Sicredi Ouro Verde/MT, em que alegou a ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da execução, inadequação da via eleita pela embargada e 

ausência de exigibilidade do título executivo. No mérito, sustentou que o 

título em execução é inexigível e ilíquido, em face da cobrança de 

encargos abusivos e ilegais. Suscitou a ilegalidade da cobrança dos juros 

remuneratórios, capitalização mensal dos juros, juros moratórios, índice de 

correção monetária e multa contratual. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido, para o fim de declarar extinta a execução e declarar a 

existência de excesso de execução, com a condenação da embargada à 

restituição do indébito e ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 

Indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita, o embargante 

recolheu as custas processuais. Os embargos foram recebidos, sem 

efeito suspensivo. Foi concretizada à intimação da empresa embargada. A 

companhia embargada apresentou impugnação, ocasião em que sustentou 

a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução e 

a ausência de litigância de má-fé. Defendeu a higidez do título que embasa 

a execução. Destacou a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor e a legalidade de todas as cláusulas contratuais. Disse que 

não há excesso de execução. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo 

a decidir. Impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente 

desnecessária a realização de perícia técnica ou de coleta de prova em 

audiência na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto não se revela 
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imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, 

unicamente, o teor dos documentos juntados e a abordagem de questões 

de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que preconiza o art. 920, inciso II c/c o art. 

355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em um primeiro prisma de 

enfoque, no que tange à tese preliminar de ilegitimidade passiva, arguida 

pelo embargante, considero que não mereça ser acolhida. Deveras, ainda 

que a responsabilidade seja limitada ao valor do bem dado em garantia 

hipotecária, o interveniente hipotecante tem legitimidade para figurar no 

polo passivo da ação executiva, inclusive como forma de ser-lhe 

oportunizada a discussão do débito exequendo. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a 

que se encontra sob enfoque: “EXECUÇÃO MOVIDA EXCLUSIVAMENTE 

CONTRA O DADOR DA HIPOTECA. E PARTE LEGITIMA NA EXECUÇÃO 

INTENTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 585, N. III, DO CPC, AQUELE 

QUE DEU GARANTIA HIPOTECARIA EM PAGAMENTO DA DIVIDA DE 

TERCEIRO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO 

PARA AFASTAR A CARENCIA DA EXECUÇÃO.” (STJ, REsp 7.230/RS, Rel. 

Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 03/09/1991, DJ 

30/09/1991, p. 13489) – com destaques não inseridos no texto original. 

Portanto, levando-se por linha de estima que a legitimidade ‘ad causam’, 

como condição da ação, corresponde à relação de identidade determinada 

entre aquele que se autoproclama titular do direito material e aquele que, 

ainda no estado potencial, se acha suscetível de sujeitar-se à pretensão 

de direito material formulada pela parte adversa, com os protagonistas da 

relação jurídica de direito processual, considero que o embargante possui 

legitimidade integrar o polo passivo da ação de execução, como signatário 

da garantia real oferecida em favor dos devedores principais. Da mesma 

forma, quanto à alegação preliminar de inadequação da via eleita e 

ausência de exigibilidade do título executivo, penso que não deva merecer 

guarida. Com efeito, a cédula de crédito bancário caracteriza-se como 

título executivo extrajudicial [art. 28 da Lei n.º 10.931/2004], representativo 

do compromisso/promessa de realizar o pagamento, na data do 

vencimento, de quantia em dinheiro líquida e certa, derivada de operação 

de crédito de qualquer modalidade contratada com instituição financeira ou 

de natureza assemelhada, desde que se explicite, de maneira objetiva, 

precisa e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal exato da 

dívida, e dos encargos e despesas contratuais devidos, ou do saldo 

devedor [art. 28, § 2.º, incisos I e II da Lei n.º 10.931/2004]. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que 

versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE 

CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. 

POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA 

DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer 

natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a 

abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 

ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro 

demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o 

diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor 

deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso 

especial não provido” (STJ, REsp n.º 1.291.575/PR, 2.ª Seção, Rel.: Min. 

Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013) — com destaques não 

inseridos no texto original. Por via de consequência, diante desta 

perspectiva, partindo da premissa de que a cédula de crédito bancário, 

que aparelha a ação executiva (evento nº 1389521, da execução), prevê, 

de modo claro e objetivo, o exato valor da obrigação, os encargos e 

despesas contratuais devidos — o quê permite divisar a existência de 

promessa de pagamento na data do vencimento de quantia em dinheiro 

líquida e certa —, à míngua de demonstração de defeito que detenha a 

capacidade de macular o título de crédito, deduz-se que a proposição de 

inexigibilidade do título executivo deve ser rechaçada. Não subsistem 

outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. 1. Dos Juros Remuneratórios. De efeito, não obstante 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], 

ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da 

incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de 

demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva 

margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, 

caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de 

maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em 

operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de 

circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade 

excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da 

onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, 

idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei 

n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002. 

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente 

instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, 

isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro 

subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na 

caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que 

desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, 

segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a 

eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das 

taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de 

contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco 

da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição 

da taxa dos juros remuneratórios. Não se pode olvidar/desprezar valor ao 

fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação 

aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do 

dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco 

(espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a 

instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou 

demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos 

administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento 

bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade 

desenvolvida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (…)” 

(STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que a autora não declinou, sequer logrou demonstrar, com um 

grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que 

pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, 

tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas 

inesperada), que tivesse causado desequilíbrio contratual. Entretanto, a 

polêmica instaurada no processo não se limita ao enfrentamento desta 

questão, pura e simplesmente. É que, segundo consulta realizada no 

sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site 

do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato 

(julho/2014), a taxa média de juros das operações de crédito com 

recursos livres, para pessoas físicas, praticada pelo mercado financeiro, 
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definiu-se na proporção equivalente a 3,36% ao mês — disponível na 

i n t e r n e t  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultarValores. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, 

convencionada no âmbito do contrato bancário, na proporção equivalente 

a 2% ao mês, não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central 

e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de 

cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem 

extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, 

que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do 

contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança 

abusiva e também não revela onerosidade excessiva. Por via de 

consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que 

a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no âmbito do contrato 

bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente 

exacerbada e/ou excessiva, na exata medida em que vêm lastreada no 

risco inerente da operação, penso que os juros remuneratórios devem se 

limitar à discriminação materializada no corpo do contrato bancário. 3. Da 

Capitalização dos Juros Remuneratórios. A capitalização dos juros (juros 

dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, 

quando expressamente pactuada, nos contratos celebrados logo após a 

data de 31 de março de 2000 (instante que corresponde à publicação da 

Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.º 

2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 

32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em 

plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do Decreto n.º 

22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do STF que, vedavam o 

anatocismo, ainda que expressamente convencionado entre as partes; 

compreendendo-se, no campo de ação desta proibição, inclusive as 

instituições financeiras. A cobrança de juros remuneratórios capitalizados 

em periodicidade mensal é permitida, desde que, expressa e claramente, 

pactuada/ajustada no contrato, de maneira que a previsão de taxa anual 

de juros que ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal se consolida como 

elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual. Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos 

e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, assim ementado: “(…) 

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada’. - ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’. (…)” (STJ, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012) — com destaques não 

inseridos no texto original. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do 

contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo 

dos documentos anexados no evento 1389521, do processo executivo, 

denota-se que, no dia 10 de julho de 2014, as partes celebraram contrato 

de mútuo, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de 

2,00% ao mês e de 26,824179% ao ano, capitalizados mensalmente. Logo, 

diante desta moldura, além de existir, no contrato bancário, cláusula 

expressa acerca da incidência da capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, a taxa anual de juros remuneratórios excede ao 

duodécuplo da taxa mensal, o quê acarreta, ‘ipso facto’, de maneira 

automática e linear, na regularidade da incidência da capitalização mensal. 

3. Da Multa Moratória. Impende assinalar, desde logo, que não se pode 

perder de perspectiva que a multa contratual, derivada do inadimplemento 

de contrato que abrange relação de consumo, deve, necessariamente, 

encontrar-se limitada ao percentual de 2% do valor da prestação devida 

[art. 52, § 1.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de consequência, 

considerando-se que a cédula de crédito bancário prevê a incidência, 

para o período de mora do contrato, de multa contratual no patamar de 2% 

sobre o débito total apurado (evento nº 1389521, do processo executivo), 

deduz-se, por força de proposição lógica, que desponta como providência 

desprovida de necessidade e de utilidade proceder-se ao enfrentamento 

do tema, o quê infirma a caracterização da nulidade da cobrança. 4. Dos 

encargos moratórios calculados com base na remuneração acumulada 

dos Certificados de Depósito Interbancários (CDI), apurada e divulgada 

pela Cetip. Efetivamente, segundo expressivo/significativo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, versando a respeito do tema ‘sub judice’, é 

vedada a aplicação, como forma de remuneração do capital em contrato 

de financiamento, da variação do índice dos Certificados de Depósito 

Interfinanceiro (CDI), divulgado pela Cetip S/A, visto que possui natureza 

dúplice, na medida em que atualiza o valor da moeda e, também, remunera 

o capital. O conteúdo do verbete da Súmula n.º 176 do STJ traduz essa 

orientação e registra, de maneira taxativa, que: “é nula a cláusula 

contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela 

ANBID/CETIP”. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo 

produzido no processo, principalmente do teor dos documentos juntados 

no evento 1389521, do processo executivo, denota-se que as partes 

firmaram cédula de crédito bancário, oportunidade em que se definiu a 

incidência de encargos financeiros, durante o período de inadimplência, 

segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), 

apurada pela Cetip S/A, de maneira cumulativa, com juros efetivos anuais 

à taxa de 125,000015%. Portanto, diante desta perspectiva, conclui-se, 

por inferência racional, que a cláusula contratual que prevê a cobrança de 

encargos moratórios de acordo com a variação dos Certificados de 

Depósito Interfinanceiro (CDI) é nula. 5. Dos Juros de Mora. Os juros 

moratórios se configuram como fator de compensação/ressarcimento, 

imputado ao devedor, derivado do descumprimento da obrigação, e podem 

ser convencionados nos contratos bancários, não abrangidos/regulados 

por norma específica, até o limite de 1% ao mês, desde que devidamente 

pactuados no contrato. Interpretação que resulta da exegese do art. 406 

do Código Civil de 2002 e do art. 161, § 1.º da Lei n.º 5.172/1966. Cabe 

registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 379 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do conteúdo dos documentos juntados no 

evento 1389521, do processo executivo, denota-se que o contrato 

bancário celebrado entre as partes registra previsão da cobrança de juros 

de mora, que, na hipótese concreta, foram fixados no patamar de 

125,000015% ao ano — o quê credencia, ‘ipso facto’, de forma automática 

e linear, a decretação de nulidade da cláusula contratual que prevê a 

aplicabilidade de juros de mora no percentual que exceda ao paradigma de 

1% ao mês. 6. Da Repetição do Indébito por Excesso de Execução. 

Efetivamente, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da 

boa-fé processual [art. 5.º do Código de Processo Civil] o credor que 

exigir, através do ajuizamento de ação de execução, o pagamento de 

obrigação jurídica liquidada, total ou parcialmente, sem ressalvar a quantia 

recebida ou exigir mais do que o efetivamente devido, tem o dever jurídico 

de reparar/indenizar o devedor no dobro do que houver cobrado (para a 

hipótese de cobrança débito liquidado) ou o valor correspondente do que 

dele exigir (para a hipótese de cobrança de quantia indevida). Este dever 

de reparar somente tem aplicabilidade quando comprovada a má-fé do 

demandante e a cobrança se efetive por meio judicial [art. 940 do Código 

Civil]. Com base nessas considerações, partindo do pressuposto de que a 

cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados 

de Depósito Interfinanceiro (CDI) e de forma simultânea com juros 

moratórios e multa contratual, durante o período de inadimplência, 

configura postura abusiva/indevida e sobretudo porque a temática, 

referente a vedação da indexação da taxa de juros à variação de 

qualquer indexador divulgado pela Cetip S/A e a cobrança de juros e multa 

contratual, constitui matéria/assunto consolidada no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (o quê desvela a 

má-fé da companhia requerida), que efetivou a cobrança do encargo de 

forma totalmente ilegal), penso que a repetição do indébito, na forma 

simples, em benefício do embargante, é medida que se impõe. Entretanto, 

afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não 

obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da 

revisão do contrato bancário e imponha, àquele que realizou a cobrança 

de valores em quantia indevida, o dever de restituir, não se pode olvidar 

que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como 

forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, 

ambos do Código Civil e prestar-se reverência ao princípio da efetividade 

da prestação jurisdicional [art. 4.º do Código de Processo Civil/2015], dado 
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à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade 

das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores 

identificados [cf.: STJ, AgRg no EDcl no EDcl no REsp n.º 706.127/RS, 4.ª 

Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24/05/2011; STJ, AgRg no 

Agravo de Instrumento n.º 1.028.568/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministro João 

Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010]. 7. Da Litigância de Má-fé. Em 

arremate, não se pode perder de perspectiva, também, que a empresa 

embargada, ao deduzir a pretensão discriminada na petição inicial da ação 

executiva, não executou postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza 

abuso do direito de ação, o quê descarta a aplicação da sanção da 

litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Abel 

Hermann Westphal contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, para o 

fim de: a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, preconizada no 

âmbito da Cédula de Crédito Bancário n° B41435773-4, e que preveem: 

a.1) a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos 

Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A; a.2) 

a cobrança e exigibilidade de juros de mora, durante o período de 

inadimplência contratual, no percentual de 125,000015% ao ano e, como 

consequência direta, Limitar a cobrança dos juros moratórios em 1% (um 

por cento) ao mês; b) Condenar a embargada, no pagamento de 

indenização, por repetição do indébito, no valor correspondente do que se 

exigiu indevidamente (relativamente a cobrança de encargos financeiros 

de acordo com a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro e, 

também, de juros de mora, durante o período de inadimplência contratual, 

no percentual de 125,000015% ao ano), ressalvado o direito à 

compensação, e, como corolário, Determinar a realização de cálculo 

contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação 

de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo 

Civil], em conformidade com os parâmetros desta sentença de mérito e as 

demais condições contratuais que restaram incólumes; c) Indeferir os 

demais requerimentos; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o 

embargante, com 34% das custas processuais e a empresa requerida 

com os demais 66% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 

85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o embargante, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a 

empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados 

na proporção de 15% do valor atribuído à causa, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e 

o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Uma vez 

preclusa a presente decisão, Determino que seja trasladada cópia integral 

do presente veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000714-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA BORGES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (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):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 100714-29.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Nayara Borges do Nascimento contra Telefônica Brasil S/A, em que 

argumentou, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico com a empresa requerida e que, entretanto, a requerida realizou 

registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Registrou que, em 

razão do ocorrido, experimentou danos morais. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e 

condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que arguiu inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. No 

mérito, asseverou que subsiste entre as partes contrato válido e 

regularmente celebrado e que, portanto, o registro da inscrição 

consolida-se como exercício regular de direito. Defendeu a ausência de 

dano moral indenizável. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, impende 

enfatizar, desde logo, que se apresenta absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, no que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, 

arguida pela empresa requerida, penso que está fadada ao insucesso. 

Acontece que, de acordo com a dicção da petição inicial, a causa de pedir 

(fundamentos de fato e jurídicos do pedido), que dá sustentáculo jurídico 

ao pedido formulado foi deduzida na petição inicial, ainda que de maneira 

superficial/perfunctória, e se concentra, essencialmente, na inexistência 

de negócio jurídico entre as partes e, também, na inclusão indevida do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes. Segundo a norma de 

regência, inspirado no efeito da influência da teoria da substanciação, a 

relação jurídica é emergente dos fatos, de modo que se afigura 

imprescindível à análise destes para a perfeita compreensão daquele. O 

direito alegado e almejado exsurge fundamentalmente, dos fatos. Para 

além disso, segundo o teor da petição inicial, há pedido certo e 

determinado, consistente na declaração de inexistência do débito, retirada 

do nome da autora do rol de maus pagadores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais; além do que, de sua 

eventual deficiência, não restou prejuízo algum à defesa, conforme 

depreendo do teor da contestação apresentada. Da mesma forma, com 

relação à preliminar de por ausência de interesse de agir, arguida pela 

empresa requerida, considero que não deva merecer guarida. É que, como 

forma de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — 

que apregoa que não subsiste a obrigação de promover-se o prévio 

exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada 

possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a 

imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa 

de curso forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade 

de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio 

da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.º, inciso 

XXXV da CRFB/88] — deflui-se, por força de proposição lógica, que a 

falta de tentativa de resolução amigável do conflito ou o atendimento do 

pedido na esfera pré-processual, totalmente desprovida da ultimação de 

termo de acordo e de quitação plena da totalidade dos danos 

experimentados, não se revela condição indispensável para a 

caracterização do interesse de agir, que se evidencia/implementa por 

efeito da influência da resistência oferecida, pela parte adversa, à 

pretensão deduzida. Não subsistem outras questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, 

comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a 

existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos 

deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de 

informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator 

determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, 

de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviços promover 

a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência 

de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na 

prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 265 de 746



fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte 

do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de 

forma categórica, que a dívida, que deu origem à inscrição do nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes, possui origem causal válida e, por 

via de arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, 

pessoalmente, por parte da requerente/consumidora ou, de maneira 

residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na consumação do 

resultado — ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, 

como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade 

civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II 

do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. 

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem 

quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de 

modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos 

mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a regularidade da obrigação 

jurídica subjacente — o quê poderia ter-se operacionalizado mediante o 

mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato ou qualquer outro 

documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a 

efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico. Consequentemente, 

diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias 

de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação 

jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica 

desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da 

companhia requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz 

uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado 

com informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação 

jurídica subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da 

inscrição do nome da requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e 

abusiva [art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que 

o registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais 

assertivas, colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de 

Justiça os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com 

a prova da referida inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A 

inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a 

par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é 

geradora de responsabilidade civil para a instituição financeira, quando 

constatado que o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 

943.653/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 

13/05/2008). “(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito gera dano moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

945.575/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 14/11/2007). Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, de 

inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de inadimplentes, 

traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo 

à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia 

e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de contratempos/transtornos e intenso constrangimento. Sob 

outro aspecto, de suma importância ressaltar, por oportuno, que embora 

subsistam outros registros desabonadores nos cadastros de 

inadimplentes em nome da autora (evento nº 5501001), o fato é, e isso 

não se pode sonegar, que as inscrições se referem à dívidas contraídas 

posteriormente — o quê afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do 

STJ. A existência do dano moral, fruto da existência de registro 

desabonador no cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida 

em que a responsabilidade do agente desponta como consequência direta 

do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se revela 

totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se 

presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, 

portanto, consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o 

dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, 

Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 

1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 21/06/2011]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

registro da inscrição do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes conservou-se durante razoável lapso de tempo, adicionado 

ao conjunto de circunstâncias e de elementos empíricos que permearam o 

episódio ‘sub judice’ (porque subsistem outros registros negativos nos 

cadastros de proteção ao crédito no nome da autora) e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela 

demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando-se que a plausibilidade 

do direito invocado — que se caracteriza devido à ocorrência da 

cobrança irregular de valores — (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora 

da prestação jurisdicional — configurado no risco que a manutenção da 

cobrança pode dinamizar — (‘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/2015]. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

por Nayara Borges do Nascimento contra Telefônica Brasil S/A, para o fim 

de: a) Deferir a tutela de urgência e, como consequência, Determinar que 

a empresa requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas 

narradas neste processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da 

realização de nova avaliação a respeito da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015]. b) Declarar a inexistência da dívida, 

decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos 

cadastros de inadimplentes; c) Condenar a empresa requerida, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização 

[Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de 

responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 

1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg 

no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 

16/12/2014]; e d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por 

linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação 

em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta 

em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa 

requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. Indefiro, por 

fim, o pedido da autora de condenação da requerida ao pagamento da 

multa prevista no art. 334, §8º do Código de Processo Civil. Isso porque, 

na data da realização da audiência de mediação/conciliação (evento nº 

6767175), a empresa requerida ainda não havia sido citada/intimada, 
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conforme se observa do teor do documento juntado no evento nº 

7275959. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 19 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002197-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002197-94.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que a lei não impede ou dificulta que o INSS refaça perícia 

administrativa a qualquer momento no segurado. Todavia, a teor do 

disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991, sempre que possível, o ato 

de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, 

tal como foi decidido. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. Por consequência, à míngua de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, redesigno a perícia médica, precedentemente 

agendada, para o dia 04/04/2018, a partir das 08h30min., observada a 

ordem de chegada. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada 

no evento nº 10972623. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002179-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE CARVALHO DRESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002179-73.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que a lei não impede ou dificulta que o INSS refaça perícia 

administrativa a qualquer momento no segurado. Todavia, a teor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 267 de 746



disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991, sempre que possível, o ato 

de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, 

tal como foi decidido. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. Por consequência, à míngua de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, redesigno a perícia médica, precedentemente 

agendada, para o dia 04/04/2018, a partir das 08h30min., observada a 

ordem de chegada. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada 

no evento nº 10970970. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002196-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGOSTINHO GUSSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002196-12.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Nulidade de Débito c/c Dano Moral ajuizada por José Agostinho Gusson 

contra Banco Bonsucesso S/A, Banco Bonsucesso Consignado S/A, 

Banco BMG S/A, Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Itaú 

Unibanco S/A, em que argumentou, em síntese, que tem 85 anos de idade, 

está aposentado junto ao INSS, recebendo o benefício previdenciário por 

meio do Banco Bradesco. Disse que ficou inconformado com os 

descontos realizados em seu benefício previdenciário, tendo obtido a 

informação acerca da existência de empréstimos consignados, em favor 

das empresas requeridas. Sustentou que são inexistentes os contratos nº 

3087087, 14952868, 208703823, 44149401,  205339678, 

46-894781/10999, 210305080, 011322140, 241017998, 242318259 e 

541357501. Esgrimiu considerações acerca do dano moral, estimativa e 

arbitramento do ‘quantum’ indenizatório, bem como do direito à restituição 

em dobro do valor indevidamente cobrado. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência dos contratos 

e condenar as requeridas no pagamento de indenização por danos morais 

e devolução, em dobro, dos valores descontados do seu benefício 

previdenciário. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação 

das empresas requeridas. BMG Leasing S/A Arrendamento Mercantil 

apresentou resposta, oportunidade em que impugnou o valor da causa. 

Alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma 

vez que o contrato objeto da lide pertence ao Banco Itaú BMG Consignado, 

empresa com personalidade jurídica diversa e independente das 

instituições do conglomerado BMG. Disse que não causou qualquer dano 

ao autor, porque não possui gerência sobre o contrato objeto da demanda. 

Requereu, ao final, a improcedência do pedido. Banco Bonsucesso S/A e 

Banco Bonsucesso Consignado S/A, apresentaram contestação conjunta, 

ocasião em que impugnaram o pedido de concessão da gratuidade da 

justiça, bem como arguiram preliminar de prescrição da pretensão à 

reparação dos danos causados em decorrência dos contratos nº 

3087087 e 14952868. No mérito, sustentaram a higidez dos contratos 

celebrados entre as partes e a ausência dos requisitos caracterizadores 

da responsabilidade civil. Requereram, ao final, a improcedência do 

pedido. Banco Bradesco Financiamentos S/A veiculou contestação, 

oportunidade em que asseverou, em resumo, que não subsiste a prática 

de ato ilícito e prova da caracterização de dano moral. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Banco Itaú Unibanco S/A apresentou 

resposta, oportunidade em que defendeu a regularidade dos contratos, 

bem como a ausência dos requisitos que dão ensejo ao dever de 

indenizar. Requereu, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos 

por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Entrementes, o autor e o Banco Itaú Unibanco S/A firmaram 

transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a 

fundamentar. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se 

configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal 

ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se 

revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do 

litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado 

da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no 

art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 1. Das questões 

preliminares. Em um primeiro prisma de enfoque, no que tange à 

impugnação ao valor da causa, formulada por BMG LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, considero que não deva merecer 

guarida. É que, diferentemente do que entendeu a empresa requerida, a 

presente demanda não tem por objetivo a revisão de contrato, mas, sim, a 

declaração de inexistência dos contratos, bem como a condenação dos 

requeridos no pagamento de indenização por danos morais e restituição 

em dobro do valor cobrado, cuja soma remonta a quantia de R$ 83.045,28 

(oitenta e três mil e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Logo, 

diante desta perspectiva, considerando-se que o valor da causa, fixado 

na petição inicial, corresponde exatamente ao proveito/benefício 

patrimonial que o autor pretende auferir com o ajuizamento da ação [art. 

292, incisos VI e VI, ambos do CPC/2015], penso que o valor atribuído à 

demanda deva permanecer irretocável. Da mesma forma, em relação à 

preliminar de carência da ação, por ilegitimidade passiva ‘ad causam’, 

arguida por BMG LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, penso 

que está fadada ao insucesso. Isso porque, a companhia requerida 

compõe o mesmo grupo econômico do BANCO BMG, que figura dentre os 

contratados/beneficiários dos valores descontados do benefício do autor 

(evento nº 8169824). Logo, levando-se por linha de estima que a 

legitimidade ‘ad causam’, como condição da ação, corresponde à relação 

de identidade determinada entre aquele que se autoproclama titular do 

direito material e aquele que, ainda no estado potencial, se acha suscetível 

de sujeitar-se à pretensão de direito material formulada pela parte 

adversa, com os protagonistas da relação jurídica de direito processual, 

considero que a requerida possui legitimidade para figurar na relação 

jurídica de direito processual. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar 

tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Como alegado pelo próprio 

apelante, as duas instituições ¿ BMG Leasing S/A e Banco BMG S/A, 

pertencem aos mesmo grupo econômico. Logo, é perfeitamente aceitável a 

confusão do consumidor, devendo ser invocada a Teoria da Aparência, 

pois as referidas ramificações possuem nomes semelhantes. (...). 

PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS: Apelação Cível 

Nº 70028982890, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Vanderlei 

Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 25/06/2009). “RECURSO 

INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS BANCÁRIAS. MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 

557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO 13.17 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ. ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade passiva: o recorrente tem 

legitimidade para responder a presente demanda, uma vez que é do 

mesmo grupo econômico da instituição financeira indicada como parte 

passiva legí t ima. ( . . . ) .  (TJPR: 2ª  Turma Recursal  - 

0001279-64.2012.8.16.0168/0 - Terra Roxa - Rel.: Giani Maria Moreschi - J. 

21/01/2015). Igualmente, quanto à impugnação ao pedido de concessão da 

gratuidade de justiça, formulada por BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, tenho que deva ser 

rechaçada de plano. A assistência judiciária gratuita configura-se como 

direito fundamental, que objetiva concretizar a garantia do direito de 

acesso à tutela jurisdicional do Estado, para aquele que não dispõe de 

recursos financeiros para encampar a defesa de direitos/interesses 
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jurídicos e para viabilizar o credenciamento para o exercício básico de 

direitos e garantias fundamentais, e acarreta, como conseqüência direta, 

na desoneração do pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios e periciais. A assistência judiciária gratuita caracteriza-se 

como direito subjetivo do indivíduo, menos favorecido, sob o ponto de vista 

financeiro e econômico, e deve ser compreendida como apanágio natural 

daquele que busca o acesso à Justiça e não incorpora condições mínimas 

para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da entidade familiar da qual faz parte integrante. O fato de tratar-se de 

pessoa miserável/pobre, na acepção literal da expressão, mostra-se, por 

conseguinte, totalmente irrelevante, para efeito de concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Interpretação que resulta da exegese do 

disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘a’ e inciso XXXV da CRFB/88. 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]. 

Isso implicar considerar, por inferência racional, que compete ao 

impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em 

estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, AgRg no Ag em REsp n.º 

45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 13/08/2013; 

STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos 

Ferreira, j. em 24/04/2012]. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que não 

subsistem provas concretas que demonstram que o autor/impugnado 

reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das 

despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da 

família. De fato, o autor está assistido pela Defensoria Pública, a qual 

possui rígidos critérios para aferição da necessidade de seus 

representados, bem como firmou a declaração de hipossuficiente 

encartada no evento nº 8169810 – pág. 1/2, dando conta de que aufere 

renda mensal de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais), elementos 

suficientes para comprovar a falta de recursos para arcar com as 

despesas processuais. 1.2. Dos contratos n.º 3087087, 14952868 e 

208703823. Por outro lado, quanto à preliminar de mérito, que visa ao 

reconhecimento da prescrição, penso que deve ser acolhida. Com efeito, 

segundo a norma de regência, a prescrição da pretensão à reparação de 

danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, é de 05 (cinco) anos, contabilizados a partir da data do 

conhecimento do dano e de sua autoria [art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor – Lei n.º 8.078/1990]. É a aplicação do princípio da ‘actio nata’, 

que prevê que o fluxo/curso do prazo prescricional tem início com a 

consumação da efetiva lesão ou ameaça do direito. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguinte aresto 

que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a 

que se encontra sob enfoque: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. 

TERMO A QUO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

ATO DANOSO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO O ATO ILÍCITO. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O curso do prazo prescricional do direito 

de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado 

passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme 

o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 2. A 

prescrição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é de 5 (cinco) 

anos, começando a fluir com a data da ciência inequívoca do ato danoso, 

que no caso ocorreu com a elaboração de laudo técnico atestando a 

ocorrência de cobrança de encargos abusivos. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/10/2015) – com destaques não 

inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, máxime do conteúdo dos documentos juntados no 

evento nº 8169824 – pág. 1/2, deflui-se que os contratos questionados 

pelo requerente, sob o nº 3087087, 14952868 e 208703823, foram 

firmados em 04/2007, 04/2007 e 03/2010, sendo que o primeiro desconto, 

no benefício previdenciário do autor, ocorreu em 05/2007, 07/2007 e 

02/2010, e o último em 04/2010, 06/2010 e 07/2010, encontrando-se, 

todos, na situação “encerrado”, o que indica a ocorrência de possível 

liquidação integral da obrigação jurídica. Importante registrar, por oportuno, 

que não é razoável supor que os rendimentos mensais do requerente 

"tenham sofrido" 36 (trinta e seis) descontos mensais de R$ 60,85 e R$ 

15,29, bem como 06 (seis) de R$ 76,09, e o requerente não tenha 

percebido este fato, especialmente porque recebe benefício previdenciário 

de aposentadoria no valor de um salário mínimo. É impensável, portanto, 

concluir que o autor notou os descontos em seu benefício previdenciário 

somente quando se dirigiu à Defensoria Pública, em 22 de março de 2017. 

Ou seja: após transcorrer vários anos da quitação completa do débito. 

Consequentemente, diante desta moldura, levando-se por linha de estima 

que os últimos descontos objeto dos contratos questionados nº 3087087, 

14952868 e 208703823, para efeito de definição do instante do 

conhecimento do dano e de sua autoria, ocorreram em 04/2010, 06/2010 e 

07/2010, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma 

de regência e o instante do ajuizamento da ação [art. 240, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015; art. 219, § 1.º do Código de Processo Civil/1973], 

que se operacionalizou em data de 16 de junho de 2017, considero que a 

pretensão do autor se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição. 2. 

Do mérito. Não subsistem outras questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. 2.1 Dos contratos nº 

241017998, 242318259, 541357501 e 46-894781/10999. Deveras, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que o autor Jose Agostinho Gusso e o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. 

Restou acertado pelas partes, dentre outras condições, que a empresa 

requerida procederá ao cancelamento dos contratos de empréstimo 

consignado nº 241017998, 242318259, 541357501 e 46-894781/10999 

(evento nº 9860445). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do 

teor do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. 2.2 Dos contratos nº 44149401, 011322140, 

205339678 e 210305080. Com efeito, segundo a norma de regência, todo 

comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, 

que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da 

violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de 

cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize 

como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao 

consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de 

serviços promover a reparação civil, independentemente de investigação 

sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o 

defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à 

responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade 

civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do 

dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo 

normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Esquadrinhando o contingente 

probatório produzido no processo, principalmente do teor dos documentos 

arquivados no evento nº 8169824 – pág. 1/5, deflui-se que o autor teve 

descontados, em seu benefício previdenciário, parcelas mensais no valor 

de R$ 60,85, no período de 05/2010 a 06/2014, e no valor de R$ 16,80, no 

período de 02/2013 a 01/2016, figurando como contratado/beneficiário 

Banco Bradesco, em razão dos contratos nº 44149401 e 011322140. 

Também é possível observar que o autor teve descontados, em seu 

benefício previdenciário, parcelas mensais no valor de R$ 76,09, no 

período de 06/2010 a 03/2014, e no valor de R$ 8,90, no período de 

02/2011 a 03/2014, figurando como contratado/beneficiário Banco BMG, 

em razão dos contratos nº 205339678 e 210305080. Nesta toada, 

compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

deduz-se que as companhias requeridas não comprovaram, de forma 

categórica, que a dívida, que deu origem aos descontos no benefício 

previdenciário do autor, possui origem causal válida e, por via de 

arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, 

pessoalmente, por parte do requerente/consumidor ou, de maneira 

residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na consumação do 

resultado — ponto crucial/nodal que as companhias requeridas lançaram 

mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da 
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responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por pesar 

sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 

373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 

8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, 

inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de 

elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a 

regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê poderia ter-se 

operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o respectivo 

contrato ou qualquer outro documento idôneo e que detenha a capacidade 

de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio 

jurídico. Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por 

linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de 

avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a 

regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente 

à atividade desenvolvida por parte das companhias requeridas e, ao 

mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos serviços de 

empréstimo consignado, prestar informações fidedignas/reais, à míngua 

da existência da relação jurídica subjacente, conclui-se, por inferência 

racional, que os descontos no benefício previdenciário do autor 

caracterizam, portanto, ato/postura ilegal e abusiva [art. 6.º, incisos III e VI 

e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de consequência, nesse 

influxo de ideias, partindo da premissa de que descontos no benefício 

previdenciário do autor se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, de 

inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de inadimplentes, 

traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo 

à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia 

e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de contratempos/transtornos e intenso constrangimento. Sob 

outro aspecto, a existência do dano moral, fruto da existência de 

descontos no benefício previdenciário do autor, decorre ‘in re ipsa’, na 

medida em que a responsabilidade do agente desponta como 

consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar 

que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual 

estabelecida. O dano, portanto, consuma-se com a violação da segurança 

patrimonial do autor, que foi privado indevidamente de verba de natureza 

alimentar; nada mais se afigura necessário demonstrar, visto que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático-probatório. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos, 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. (...). A conduta 

ilícita da instituição bancária é passível de ser indenizada, uma vez que o 

dano superveniente tem natureza in re ipsa, que independe de prova do 

prejuízo, pois já traz em si um estigma de lesão que se verifica pelo fato da 

autora ter sido privada indevidamente de verba de natureza alimentar. (...). 

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70074204405, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria 

Hardt, Julgado em 23/11/2017) – com destaques não inseridos no original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. 

SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. (...) 

DANO MORAL - O dano moral, no caso em apreço, configura-se "in re 

ipsa", decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi 

submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba 

salarial por conta de empréstimo não contratado. A conduta da parte 

demandada configura evidente abuso de direito, a qual causa mais que 

dano material. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70061573598, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 06/04/2017) – 

com destaques não inseridos no original. Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que o desconto no benefício 

previdenciário do autor conservou-se durante razoável lapso de tempo, 

adicionado ao conjunto de circunstâncias e de elementos empíricos que 

permearam o episódio ‘sub judice’ (porque subsistem outros registros 

negativos nos cadastros de proteção ao crédito no nome da autora) e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada companhia requerida, 

para minimizar os transtornos gerados pela demora na exclusão do 

registro desabonador — sem que se configure enriquecimento sem causa. 

Por derradeiro, com relação ao pedido de incidência da repetição do 

indébito, entendo que deva merecer guarida. É que, de acordo com a 

norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que 

foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na situação de 

engano justificável, é reservado o direito de receber/obter o ressarcimento 

do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de 

maneira indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 

42, parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil]. 

Portanto, exatamente nesse influxo de ideias, levando-se por linha de 

estima que as companhias requeridas, de forma abusiva e ilegal, 

realizaram descontos no benefício previdenciário do autor, configurada a 

má-fé, considero que a repetição do indébito em dobro em prol do 

consumidor/requerente, é medida que se impõe. Sobre a temática relativa 

à realização de cobrança indevida, que caracteriza abuso de direito, 

caracterizar/autorizar a restituição em dobro da quantia em dinheiro, 

confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: TJRS, Apelação Cível 

n.º 70065010456, 20.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 

24/06/2015; TJRS, Apelação Cível n.º 70055118418, 10.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013. Portanto, o BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em razão dos contratos nº 44149401 

e 011322140, deverá pagar ao pagar, a título de indenização por repetição 

do indébito, o valor indevidamente cobrado (R$ 604,80 + 3.042,50), de 

forma dobrada, o que equivale ao montante de R$ 7.294,60 (sete mil, 

duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Já o BANCO 

BMG, em razão dos contratos nº 205339678 e 210305080, deverá pagar 

ao pagar, a título de indenização por repetição do indébito, o valor 

indevidamente cobrado (R$ 338,20 + 3.347,06), de forma dobrada, o que 

equivale ao montante de R$ 7.370,52 (sete mil, trezentos e setenta reais e 

cinquenta e dois centavos). Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir 

correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe, a partir do ajuizamento 

da ação (16/06/2017 – evento nº 8169809), acrescido de juros moratórios 

na ordem de 12% ao ano, contabilizados a partir da data da citação 

(10/07/2017 – evento nº 9115152). Ante o exposto: a) com relação aos 

contratos nº 241017998, 242318259, 541357501 e 46-894781/10999, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre o autor Jose Agostinho Gusso e o 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A (evento nº 9860445), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência direta, Julgo Extinto o 

Processo, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’ do Código de Processo Civil; b) com relação aos contratos nº 

3087087, 14952868 e 208703823, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, por José Agostinho Gusson contra BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO 

BMG S/A, para o fim de: b.1) Declarar a prescrição da pretensão 

formulada pelo autor, e, como corolário, b.2) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; c) com relação aos contratos 

nº 44149401, 011322140, 205339678 e 210305080, JULGO PROCEDENTE 

o pedido vertido na petição inicial, por José Agostinho Gusson contra 

BANCO BMG S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para o fim 

de: c.1) Decretar a ilegalidade dos descontos dos valores realizados no 

benefício previdenciário do autor, objeto dos referidos contratos; c.2) 
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Condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização, a título 

de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada 

requerida, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir 

da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c.3) Condenar a companhia 

requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a título de 

indenização por repetição do indébito, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 7.294,60 (sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

sessenta centavos), com incidência de correção monetária, a ser 

calculada pelo IPC-Fipe, a partir do ajuizamento da ação (16/06/2017), 

acrescida de juros moratórios na ordem de 12% ao ano, contabilizados a 

partir da data da citação (10/07/2017); c.4) Condenar a companhia 

requerida BANCO BMG S/A, a título de indenização por repetição do 

indébito, ao pagamento da quantia equivalente a R$ R$ 7.370,52 (sete mil, 

trezentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de 

correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe, a partir do ajuizamento 

da ação (16/06/2017), acrescida de juros moratórios na ordem de 12% ao 

ano, contabilizados a partir da data da citação (10/07/2017); c.5) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 20% das custas 

processuais e o BANCO BMG S/A e o BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A com os demais 80% remanescentes. Com espeque 

no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o 

requerente, no pagamento de honorários advocatícios, aos patronos do 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e 

BANCO BMG S/A, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Com relação aos 

honorários de advogado, decorrentes da sucumbência do BANCO BMG 

S/A e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, cumpre ter presente 

que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 

conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à 

Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela 

totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, 

Agravo Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: 

Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. DEIXO DE IMPOR, portanto, a 

condenação das requeridas no pagamento de honorários de advogado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara
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 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 81729 Nr: 976-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEILA CONCEIÇÃO RODRIGUES, Cpf: 

46844180144, Rg: 676032, Filiação: José Joaquim Rodrigues e Maria 

Aparecida Rodrigues, data de nascimento: 19/02/1969, brasileiro(a), 

natural de Diamantino-, casado(a), vendedora, Telefone 99770405. 

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 - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

22/05/2018, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia - fls. 04/05.Recebimento da 

denúncia em 21/03/2012 – fls. 90/94.Citação – fl. 103.Resposta à 

acusação por meio de Advogado constituído – fls. 119/120.Instrução 

Probatória – fls. 165/167 e 198/201.Memoriais da Acusação – fls. 

209/217.Memoriais da Defesa – fls. 219/224.Pronúncia – fls. 225/229, 

dando a ré Leila Conceição Rodrigues como incursa no crime de homicídio 

tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, 

§2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).Intimação 

pessoal da acusada da sentença de pronúncia – fl. 232.Interposição de 

recurso em sentido estrito pela Defesa da acusada (fl. 233), razões 

recursais (fls. 250/257).Contrarrazões recursais pela Acusação – fls. 

258/261.Reapreciação da matéria por este Juízo, em sede de juízo de 

retratação, mantendo a sentença de pronúncia – fl. 262.Acórdão negando 

provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a 

sentença de pronúncia – fl. 228.Trânsito em Julgado do acórdão – fl. 231.É 

o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.Defiro o rol de testemunhas 

apresentado pelas partes às fls. 232/233 e 234.Designo julgamento para o 

dia 22 de maio de 2018, às 08h00min.DETERMINO a exibição do 

instrumento utilizado para a prática do crime em plenário. Intime-se o 

Ministério Público, a ré, requisitando-a, se necessário e, seu Defensor, 

bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do art. 422, do 

CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as residentes fora desta Comarca 

faculto as partes a apresentação das mesmas, independentemente de 

intimação (RTs 519/434, 464/349, 558/312, 559/312).A Gestora Judicial 

providenciará o preparo do presente processo para julgamento pelo 

Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as formalidades 

legais.Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 

02/2018 do CNJ.

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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137565 Nr: 2006-66.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEILSON PINTO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STEFANI QUEIROZ, Cpf: 06045005139, 

Rg: 2710923--2, Filiação: Elenice Candida dos Santos de Queiroz e Manoel 

Antonio de Queiroz, data de nascimento: 04/12/1997, brasileiro(a), natural 

de Lucas do Rio Verde-MT, convivente, do lar, Telefone 9900-8231. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme despacho abaixo.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Stefani Queiroz pela suposta prática do crime descrito no artigo 147, do 

Código Penal c.c. a Lei de n. 11.340/2006, cometido por Cleilson Pinto 

Sousa, ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os autos 

conclusos.É o sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando 

detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas 

declarações constantes no Pedido de Providências Protetivas de fl. 07 e 

no Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, bem como o “periculum in mora”, 

haja vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim sendo, 

tenho por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas 
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de urgência:1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, 

no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O 

ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima reside ou passará a 

residir, bem como o seu local de trabalho a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida (art. 22, III, “c”, da Lei nº. 11.340/2006).4) 

Determino a separação de corpos do casal (art. 23, IV, da Lei nº. 

11.343/2006).Indefiro os demais pedidos por falta de lastro probatório 

mínimo a ensejar os seus acolhimentos.Intime-se a ofendida, nos termos 

do art. 21, da Lei nº 11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a 

assistência judiciária gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como 

para promover as medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se 

vista dos autos a Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o 

caso e, no caso de detectar alguma situação de risco não agasalhada por 

esta decisão, comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade 

policial, comunicando que foram concedidas as medidas de proteção 

requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo 

Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120563 Nr: 840-33.2016.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO TERRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAQUEL DOS SANTOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme despacho abaixo.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Raquel dos Santos pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 

140 e artigo 147, ambos do Código Penal c.c. a Lei de n. 11.340/2006, 

cometidos por Arildo Terres de Almeida, ambos qualificados nos autos.A 

seguir, vieram-me os autos conclusos.É o sucinto Relatório.Fundamento e 

Decido.Analisando detidamente os autos, verifico a presença do “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na suposta prática de violência doméstica 

e/ou familiar contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido 

nas declarações constantes no Pedido de Providências Protetivas de fls. 

10/11 e do Boletim de Ocorrência de fl. 06, bem como o “periculum in 

mora”, haja vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim 

sendo, tenho por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas 

protetivas de urgência:1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, 

de seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, 

da Lei nº 11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter contato com a 

ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006).3) Determino a separação de corpos do casal (art. 23, IV, da 

Lei nº. 11.343/2006).Deixo de deferir o pedido de afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, vez que, 

segundo informações da própria vítima, não reside na mesma residência 

que o indiciado. E, indefiro os demais pedidos por falta de lastro probatório 

mínimo a ensejar os seus acolhimentos.Intime-se a ofendida, nos termos 

do art. 21, da Lei nº 11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a 

assistência judiciária gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como 

para promover as medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se 

vista dos autos a Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o 

caso e, no caso de detectar alguma situação de risco não agasalhada por 

esta decisão, comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade 

policial, comunicando que foram concedidas as medidas de proteção 

requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114312 Nr: 6342-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIR PIETROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA PIRES OLIVEIRA, Cpf: 

60259226327, Rg: 034123422007-0, Filiação: Maria da Conceição Pires e 

Ariosvaldo de Castro de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEIDIR PIETROSKI, Cpf: 

02034349199, Rg: 4302079, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR AGRESSOR E VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor 

da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Adriana Pires Oliveira pela suposta prática do crime descrito no artigo 147, 

do Código Penal c.c. a Lei de n. 11.340/2006, cometido por Cleidir Pietroski, 

ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os autos conclusos.É o 

sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando detidamente os autos, 

verifico a presença do “fumus boni iuris”, consubstanciado na suposta 

prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher (art. 5º, da Lei nº 

11.340/2006), face o contido nas declarações constantes no Pedido de 

Providências Protetivas de fls. 05/06 e no Boletim de Ocorrência de fls. 

03/04, bem como o “periculum in mora”, haja vista a possibilidade de 

reiteração na prática delitiva.Assim sendo, tenho por bem, no caso 

versando, deferir as seguintes medidas protetivas de urgência:1) O 

ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de seus familiares (com 

exceção de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, no limite mínimo 

de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).2) O 

ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares (com 

exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O ofensor não 

poderá frequentar a casa aonde a vítima reside ou passará a residir, bem 

como o seu local de trabalho e a residência dos seus familiares a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº. 11.340/2006).4) Determino a separação de corpos do casal (art. 

23, IV, da Lei nº. 11.343/2006).Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, 

da Lei nº 11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a assistência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 272 de 746



judiciária gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como para promover 

as medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se vista dos autos a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o caso e, no caso 

de detectar alguma situação de risco não agasalhada por esta decisão, 

comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade policial, 

comunicando que foram concedidas as medidas de proteção requeridas, 

devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114427 Nr: 6390-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ESTECA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA DE PAULA, Filiação: Menaide de 

Paula e Não Declarado, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA das Medidas Protetivas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme despacho abaixo.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Regina de Paula pela suposta prática do crime descrito no artigo 129, §9º, 

do Código Penal c.c. a Lei de n. 11.340/2006, cometido por Geovani Estaca 

de Menezes, ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os autos 

conclusos.É o sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando 

detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas 

declarações constantes no Pedido de Providências Protetivas de fls. 07/09 

e no Boletim de Ocorrência de fl. 10, bem como o “periculum in mora”, haja 

vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim sendo, tenho 

por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de 

urgência:1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, 

no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O 

ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima reside ou passará a 

residir, bem como o seu local de trabalho e a residência dos seus 

familiares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida 

(art. 22, III, “c”, da Lei nº. 11.340/2006).4) Determino a separação de 

corpos do casal (art. 23, IV, da Lei nº. 11.343/2006).Deixo de deferir o 

pedido de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida, vez que, segundo informações da própria 

vítima, não reside na mesma residência que o indiciado. E, indefiro os 

demais pedidos por falta de lastro probatório mínimo a ensejar os seus 

acolhimentos.Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei nº 

11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a assistência judiciária 

gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como para promover as 

medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se vista dos autos a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o caso e, no caso 

de detectar alguma situação de risco não agasalhada por esta decisão, 

comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade policial, 

comunicando que foram concedidas as medidas de proteção requeridas, 

devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124407 Nr: 2709-31.2016.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDEMIR OLIVEIRA ALVES, Cpf: 

58146547168, Rg: 1113816-5, Filiação: Terezinha Oliveira Alves e Oldemar 

Alves Pereira, data de nascimento: 22/03/1976, brasileiro(a), solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 65-9676-1093. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. 

Bem Como notificá-lo que O descumprimento das medidas protetivas ora 

deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Renata Dias Colleti Oliviera pela suposta prática do crime descrito no artigo 

150, do Código Penal c.c. a Lei de n. 11.340/2006, cometido por Waldemir 

Oliveira Alves, ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os 

autos conclusos.É o sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando 

detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas 

declarações constantes no Pedido de Providências Protetivas de fls. 07/09 

e do Boletim de Ocorrência de fls. 12/13, bem como o “periculum in mora”, 

haja vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim sendo, 

tenho por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas 

de urgência:1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das testemunhas, 

no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus 

familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).3) O 

ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima reside ou passará a 

residir, bem como o seu local de trabalho e a residência dos seus 

familiares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida 

(art. 22, III, “c”, da Lei nº. 11.340/2006).4) Determino a separação de 

corpos do casal (art. 23, IV, da Lei nº. 11.343/2006).Deixo de deferir o 

pedido de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida, vez que, segundo informações da própria 

vítima, não reside na mesma residência que o indiciado. E, indefiro os 

demais pedidos por falta de lastro probatório mínimo a ensejar os seus 

acolhimentos.Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei nº 

11340/2006, cientificando-a, outrossim, do direito a assistência judiciária 

gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem como para promover as 
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medidas no âmbito cível que julgar necessária.Dê-se vista dos autos a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum para que acompanhe o caso e, no caso 

de detectar alguma situação de risco não agasalhada por esta decisão, 

comunicar imediatamente este Juízo.Oficie-se à autoridade policial, 

comunicando que foram concedidas as medidas de proteção requeridas, 

devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca 

da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, IV, do Código de 

Processo Penal.Dê ciência ao Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 

11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137917 Nr: 2219-72.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO BATILANI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS ANTONIO BATILANI JUNIOR, 

Filiação: Nelma Benes Batilani e Luis Antonio Batilani, brasileiro(a), 

solteiro(a), mecanico, Telefone 996375231. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. 

Bem Como notificá-lo que O descumprimento das medidas protetivas ora 

deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de medidas protetivas a ofendida 

Adriana Dantas de Andrade pela suposta prática dos crimes descritos no 

artigo 139, “caput”, no artigo 140, “caput”, e no artigo 147, “caput”, todos 

do Código Penal, c.c. a Lei de n. 11.340/2006, cometidos por Luis Antonio 

Batilani Junior, ambos qualificados nos autos.A seguir, vieram-me os autos 

conclusos.É o sucinto Relatório.Fundamento e Decido.Analisando 

detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas 

declarações constantes no Boletim de Ocorrência de fls. 03/05 e no 

Pedido de Providências Protetivas de fls. 08/11, bem como o “periculum in 

mora”, haja vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva.Assim 

sendo, tenho por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas 

protetivas de urgência:1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, 

de seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, 

da Lei nº 11.340/2006).2) O ofensor não poderá ter contato com a 

ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006).3) O ofensor não poderá frequentar a casa aonde a vítima 

reside ou passará a residir, bem como o seu local de trabalho a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº. 11.340/2006).4) Determino a separação de corpos do casal (art. 

23, IV, da Lei nº. 11.343/2006).Deixo de deferir o pedido de afastamento 

do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, vez 

que, segundo informações da própria vítima, não reside na mesma 

residência que o indiciado. E, indefiro os demais pedidos por falta de lastro 

probatório mínimo a ensejar os seus acolhimentos.Intime-se a ofendida, 

nos termos do art. 21 da Lei nº 11340/2006, cientificando-a, outrossim, do 

direito a assistência judiciária gratuita (art. 28, da Lei nº 11340/2006), bem 

como para promover as medidas no âmbito cível que julgar 

necessária.Dê-se vista dos autos a Equipe Multidisciplinar do Fórum para 

que acompanhe o caso e, no caso de detectar alguma situação de risco 

não agasalhada por esta decisão, comunicar imediatamente este 

Juízo.Oficie-se à autoridade policial, comunicando que foram concedidas 

as medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à 

ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas ora 

deferidas, na forma estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei nº 

11.340/06.Notifique-se o ofensor acerca da presente decisão, para que 

cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.Dê ciência ao Ministério 

Público (art. 18, III, da Lei nº 11.340/2006).Proceda-se à devida inclusão de 

dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 105114 Nr: 22789-84.2014.811.0045

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LOURENÇO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimar os advogados do réu para apresentarem memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141023 Nr: 4021-08.2017.811.0045

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA, 

LUIS CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar os advogados dos réus para que, dentro do prazo legal, 

apresentem as razões dos recursos de apelação interpostos.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003831-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 11674399, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI SADI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE LOURDES PANISSON DE AMORIM - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010215-19.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: GEOVANI SADI 

FERREIRA EXECUTADO: MARLI DE LOURDES PANISSON DE AMORIM - ME 

Vistos. Conforme o extrato em anexo, verifica-se a baixa já foi realizada. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO, DA 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". DESPACHO: 

Vistos.Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença.Após, intime-se a parte 

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

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento".Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se.No caso eventual pagamento sobre valor 

incontroverso, expeça-se o competente Alvará.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 05 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000889-23.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO ADRIANO 

RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. 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 

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: 1000814-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RDB VEICULOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000814-18.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: RDB VEICULOS LTDA 

- EPP EXECUTADO: GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO 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 exequente, embora intimada na pessoa 

de seu advogado a manifestar-se, deixou de fazê-lo (ID 5588710). Isso 

caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do 

mérito. 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 09 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005029-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ MUELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005029-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SERGIO LUIZ 

MUELLER REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de 

reconsideração apresentado id. 11798093, mantendo a decisão proferida 

id. 11467465 em seus próprios termos, por se mostrar acertada e 

fundamentada no tocante a tutela de urgência. Intime-se. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010438-79.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS GUSA SIDERURGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL CASONATTO OAB - MT0010798A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 275 de 746



MARCUS VINICIUS DE SOUSA OAB - MG0104009A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada acerca da constrição de Id. 11523003, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN MEDONCA REZENDE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

11/04/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-69.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES GUTZEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

resultado infrutífero da tentativa de penhora online, INTIMO a parte autora 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 

20 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001710-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDSON SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE OAB - MT0010295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010413-56.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALEXANDRE 

WILLIAM DE ANDRADE REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES 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, 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 17 de maio de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 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: 1000239-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAOCIR VICENTE CERVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JUNIOR GROTH (EXECUTADO)

INDIA RODRIGUES MAGERL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

de Id. 6872209, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004422-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RAMOS DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

09/04/2018. às 08:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO: Vistos, Designo audiência de instrução e julgamento, a 

ser realizada pela juíza leiga, conforme sua disponibilidade em pauta, na 

qual deverão comparecer as partes acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas, até o máximo de três (03) para cada uma (art. 

34, Lei 9.099/95).Intime(m)-se, fazendo constar do mandado que a 

ausência do(a)(s) reclamante(s) acarretará extinção do processo (art. 51, 

I, Lei 9.099/95), 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, Lei 

9.099/95).Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2017. Melissa 

de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003326-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE OLIVEIRA BITENCOURTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003326-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA 

BITENCOURTE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo atraso do voo superior a 

08h00min que resultou em desgaste físico e emocional à parte requerente. 

Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a perda da conexão 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do 

CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. 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, 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 o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOSOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERACAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001146-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP REQUERIDO: THERMOSOLUTION INDUSTRIA 

E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA. - ME Visto 

etc., 1. Determino que a Reclamante proceda a emenda à inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 320 e 321 do CPC, art. 8º, § 

1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE, a fim de que 

traga aos autos o enquadramento empresarial, cartão CNPJ atualizado, 

bem como os documentos constitutivos da empresa onde consta os 

poderes conferidos à apenas uma das sócias para assinar procuração 

pela empresa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, § único do CPC. 2. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de junho de 2017 Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DOMINGUES LIMA DA SILVA OAB - PR54195 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO, DA 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". DESPACHO: 

Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que oportunizado ao reclamado, 

a preparação do recurso, nos termos da decisão de id. 10600645, 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 10681871.Dessa forma, não 

efetuado o preparo no prazo legal, JULGO DESERTO O RECURSO, com 

fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma 

Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.3 da CNGC.em prejuízo da 

determinação acima, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença.Após, intime-se a parte 

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

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento".Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se.Após, conclusos para análise do pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, de acordo com o pedido formulado pelo 

exequente. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

expeça-se o competente Alvará.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde/MT, 07 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002194-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA BENDO LECHUGA (EXECUTADO)

SL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002194-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: SL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME, RODRIGO PAIVA DA SILVA, SONIA MARIA BENDO LECHUGA 

Vistos. Ante o teor da certidão lavrada no Id n.º 8685473, proceda-se a 

Secretaria a retificação da autuação do processo a fim de alterar a 

classe, passando de Procedimento do Juizado Especial Cível para 

Execução de Título Extrajudicial. Pois bem. Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que a inicial não preenche um dos requisitos previstos 

no art. 798 do CPC/15, qual seja: a instrução da inicial com título executivo 
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extrajudicial (inciso I, alínea “a”). Isso porque, embora o exequente tenha 

instruído a inicial com e-mails que demonstram eventual relação negocial 

havida entre as partes (Id n.º 8165788, 8165795 e 8165800), certo é que 

estes não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 784 do CPC/15. 

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015), a fim de adequar suas pretensões ao procedimento cabível. 

Intime-se. Diligencie-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de julho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ARAUJO DORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

09/04/2018. às 09:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO: Vistos etc.,Considerando a necessidade de realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão ouvidas 

as testemunhas, bem como, se houver necessidade será realizado 

depoimento pessoal.Retornem os autos para a secretaria, a fim de que 

seja designada audiência, conforme disponibilidade de pauta da Juíza 

Leiga.Com a data, intimem-se as partes, que deverão comparecer na data 

e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que 

devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde/MT, 20 de outubro de 

2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-37.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MACHADO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo assinalado no despacho, INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-10.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIO RAMOS BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AMARAL SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

certidão de Id. 9836402 e da ausência de demais informações, INTIMO a 

parte autora para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 20 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GUILHERME FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE 

LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11/04/2018, ÀS 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOMINGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMÁCIA POLIFARMA (REQUERIDO)

VALCIR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

09/03/2018 às 13:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010971-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIONORA SILVA (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 Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento, INTIMO a parte exequente 

para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 20 

de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004326-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos JuizadosEspeciais 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 requerente alega em síntese, que 

firmou contrato de reserva de passagens junto a Requerida no valor de 

R$1.103,72 (hum mil, cento e três reais e setenta e dois centavos) e teve 

que fazer o cancelamento da viagem por motivo de audiência trabalhista. 

Afirma, que a Reclamada devolveu valor de R$438,76 (quatrocentos e 

trinta e oito reais e setenta e seis centavos) o que não condiz com a multa 

prevista em contrato de 20%, devendo saldo remanescente de R$444,22 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Por 

essas razões, requer a devolução do valor remanescente. Com efeito, a 
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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. Em sede de contestação, a Reclamada 

contesta de forma genérica, não apresentando provas suficientes para 

comprovar seu alegado. Assim, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Ora, se a multa contratual é de 10%, e a taxa de 

serviços 15%, o percentual não ultrapassa os 25%, tendo o Reclamante 

direito ao valor remanescente de R$389,03 (trezentos e oitenta e nove 

reais e três centavos). POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido da inicial, para o fim 

de: a- Condenar a parte Reclamada, a ressarcir a parte Reclamante à 

importância de R$ 389,03 (trezentos e oitenta e nove reais e três 

centavos, a serem corrigidos monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; b- Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Cumpra-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018. Marcia 

MiekoHiraçaka Almeida, 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, 20 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004391-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004391-67.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65). AUTOR: JOSE LUIZ MACIEL 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001828-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA MARIA LAHM BACK (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 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001828-37.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: CLERIA MARIA LAHM 

BACK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000390-39.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: ODILA 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS DO 

RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004225-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZIA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004225-69.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: ALBANIZIA CORREIA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002490-98.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: MARINEIDE KRAUSE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005205-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MORAES ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005205-79.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.177,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: LEANDRO DE 

MORAES ALCANTARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

LUCAS DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Fica Vossa 

Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 21/03/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Paraná 561-S, Centro, 

Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004538-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA FREITAS (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 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004538-93.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: SANDRO DA SILVA 

FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LUCAS 

DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11826118. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004064-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODEJAN BRESSIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004064-25.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: SANDRO 

RODEJAN BRESSIANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS LUCAS DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca do Laudo Pericial, juntado ao ID 11826455. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004776-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SUELI VAZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004776-15.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.177,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: SANDRA 

SUELI VAZ DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL LUCAS DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11826777. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004619-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ANA BRAUN BOURSCHEIDT (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 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004619-42.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: NELI ANA BRAUN 

BOURSCHEIDT REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

LUCAS DO RIO VERDE, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

REQUERENTE, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericial, juntado ao ID 11827205. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004999-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INES DA SILVA NIKOLAICZYK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CATARINA DA SILVA BORGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - 422.238.220-53 (CURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR A LIDE 

Dados do Processo: Processo: 1004999-65.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). REQUERENTE: 

INES DA SILVA NIKOLAICZYK REQUERIDO: CATARINA DA SILVA BORGA 

CURADOR: SERGIO ALBERTO BOTEZINI LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a):Núcleo de Pratica Jurídicas – NPJ da 

Faculdade La Salle Procedo a INTIMAÇÃO d. Curador Especial acima 

qualificado, nomeado ao réu, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito, ou cuja cópia segue anexa, como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, para, sob a fé de seu grau, proceder aos atos que lhe 

competem no exercício de referido encargo, em defesa do curatelado, nos 

termos do artigo 72, inciso II do NCPC, alertando-o de que os autos estão 

com vista pelo prazo legal. Despacho/Decisão: VISTO. Cite-se e intime-se 

a interditada para que compareça em Juízo, a fim de ser realizada 

entrevista, cujo ato designo para o dia 02 de maio de 2017, às 16:30 

horas, nos termos do que dispõe o artigo 751, do Novo Código Processual 

Civil. Na impossibilidade de se proceder à citação, face do interditada ser 

gravemente excepcional, deve o Oficial de Justiça descrever com 

detalhes suas deficiências aparentes. Nomeio como curadora à lide o 

Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ da Faculdade La Salle que atua nesta 

comarca, nos termos do artigo 752, §2º, do NCPC. Intime-a do encargo que 

lhe fora conferido, bem como para que compareça a audiência acima 

agendada. Após a entrevista, o feito deverá aguardar por 15 (quinze) dias 

para eventual impugnação do pedido, nos termos do que dispõe o artigo 

752 do Estatuto Processual Civil. Decorrido o prazo acima referido, será 

analisada a necessidade de nomear perito ou equipe multidisciplinar para 

proceder ao exame da interditada (§2º, do artigo 756, do CPC). No que 

tange ao pedido liminar de nomeação de curador, considerando os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado pelo 

relatório médico juntado (ID n° 11035354 - p. 10), e a necessidade de 

ampará-la material e socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial (artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como 

curador provisório da interditada sua irmã, ora requerente, Sra. INES DA 

SILVA NIKOLAICZYK. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outras naturezas 

pertencentes a interditada, salvo com autorização judicial. Dê ciência às 

partes, ao Ministério Público e ao Curador Especial nomeado, intimando-os 

da presente decisão, bem como a audiência acima designada. Defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA/Juíza de Direito 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001582-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO N.º 1001582-07.2017 VISTO. Anexo nesta data, os vídeos e a 

ata de audiência de justificação, que não haviam sido juntados 

anteriormente. Desde já determino a realização de estudo psicossocial 

com as partes, tanto na residência do autor como dá ré, por equipe 

multidiciplinar existente na comarca, com juntada de laudo, no prazo de 

30(trinta) dias. Cientifiquem-se a assistente social e psicóloga lotadas 

nesta comarca. Intimem-se as partes a dizerem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 21 de novembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83771 Nr: 3274-34.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CIUPAK

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

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18732 Nr: 241-46.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em atenção ao despacho de p. 68, já há nos autos a 

penhora determinada conforme auto de p. 52, impulsiono os autos para 

manifestação do autor para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97015 Nr: 3553-49.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 

ME, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, ELDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

qualificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que fora determinado a emenda à 

inicial, a fim de que a parte embargante regularizasse sua representação 

processual, bem como comprovasse a necessidade do benefício da 

assistência judiciária gratuita, no prazo de 30 (trinta) dias.

 À p. 54 fora certificado o decurso do prazo para a parte embargante.

Intimados pessoalmente a empresa embargante, bem como o Sr. Vinicyus 

Pedro Giacomini Biazus (p. 58), novamente quedaram inertes, conforme 

certificado pela Sra. Gestora à p. 61 (a numerar).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Pois bem, considerando o decurso do prazo sem a manifestação dos 

embargantes, estando o feito paralisado há mais 02 (dois) anos, a 

extinção é medida que se impõe.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo 

único e art. 485, inciso I, do CPC.

Dispensado o pagamento das custas em razão do indeferimento da inicial.

No mais, determino o desentranhamento da certidão de p. 59 e petitório de 

p. 60, juntando-as nos autos em apenso, eis que seu conteúdo refere-se 

ao feito executório e não aos presentes embargos.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90068 Nr: 3952-15.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR EICHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Designo audiência de conciliação para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 

14:00 horas, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de 

Processo Civil, bem como nos termos do que determina a Ordem de 

Serviço n.º 01-2016-CEJUSC.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81319 Nr: 525-44.2012.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA, ANGELA 

VITORIA GOMES DA COSTA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82472 Nr: 1859-16.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO BARRA, ANGELA VITORIA 

GOMES DA COSTA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A, 

LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:13.512-A-MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Impulsiono os autos para intimar a advogada da parte embargada para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82472 Nr: 1859-16.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO BARRA, ANGELA VITORIA 

GOMES DA COSTA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A, 

LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:13.512-A-MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte embargada para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000550-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA TEIXEIRA LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

de MARCELO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000550-39.2017.8.11.0021 AUTOR: CRISTIANA 

TEIXEIRA LIMA Intime-se o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da inclusão, em sua proposta, da 

responsabilidade sobre os 50% (cinquenta por cento) relativo às 

despesas extraordinárias, salientando que o silêncio será entendido como 

concordância. Após, conclusos para decisão. Água Boa, 20 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001355-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001355-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 
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algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001355-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001355-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 
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possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000934-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UPTE 

XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 284 de 746



provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000931-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 
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Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000901-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

REPUTSION XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000922-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 287 de 746



provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000925-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 288 de 746



especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 2740-12.2005.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Azeredo, Pedro 

Severino dos Santos

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alair Fernandes Santiago - 

OAB:6241, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:14932, Eduardo José 

Gonçalves Santiago - OAB:30193, José Carlos Sobrinho - 

OAB:14561, Laryssa Marçal de Castilho - OAB:42104/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça. Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89004 Nr: 3370-87.2013.811.0021

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Vilella de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca dos 

documentos apresentados às fls. 102/219 pela parte requerida, e/ou, no 

mesmo prazo, requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001156-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001156-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSEFA 

FRANCISCA DOS SANTOS Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora, bem como na oitiva de testemunhas a 

serem arroladas. Nesse passo, para produção da prova oral, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07.02.2018, às 15h30min 

(MT). Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no 

processo eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 

caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o 

número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 

do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de 

fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida ausência de 

forma minudenciada. Referido rol deverá ser apresentado no prazo 
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máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente decisão, em 

prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do 

Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes que, em atenção ao 

princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu 

depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intime-se pessoalmente a parte autora a 

comparecer à solenidade para prestar depoimento pessoal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARLINDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001474-50.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAO 

ARLINDO RODRIGUES DA SILVA Considerando ser pertinente e útil ao 

deslinde da causa defiro a realização de prova oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas 

arroladas na inicial. Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal 

da autora e oitiva das testemunhas arroladas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2018, às 14h:10min 

(MT). A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 

455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por 

meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer. Fica à parte facultada a condução da testemunha 

diretamente à solenidade, salientando que será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do 

artigo 455). Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos 

casos previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do 

inciso I (frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido 

deve ser tempestiva, nos termos do parágrafo 1º. Acaso a parte 

intencione a intimação justificada no inciso II, deverá apresentar tal 

postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da presente intimação, 

com a comprovação respectiva, sob pena de preclusão. Acaso não esteja 

o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no 

artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as 

custas do ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da 

diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos 

processos distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número 

identificador” deve ser preenchido com a numeração que 

convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que corresponde 

aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 (dois) 

números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 23 de 

novembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA COSTA DA CUNHA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000642-17.2017.8.11.0021 AUTOR: MARTA 

COSTA DA CUNHA LOPES Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação previdenciária proposta por MARTA COSTA DA CUNHA 

LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. A parte requerente impugnou a contestação 

apresentada, ratificando o pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito maduro para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o 

desempenho de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao 

benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima 

da parte autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 290 de 746



rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.063/95, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. Para a comprovação do exercício de atividade rural será 

obrigatória, a partir de 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de 

Identificação e Contribuição – CIC referida no parágrafo 3º do art. 12 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Entretanto, em face das dificuldades 

dos trabalhadores rurais em apresentar provas materiais, o parágrafo 

único do artigo citado arrolava determinados documentos que poderiam 

comprovar a atividade rural referente a período anterior a 16 de abril de 

1994. Eis o teor do referido dispositivo: Parágrafo único. A comprovação 

do exercício da atividade rural referente ao período anterior 16 de abril de 

1994, observado o disposto no § 3º do artigo 55 desta Lei, far-se-á, 

alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração do sindicato de trabalhadores rurais, 

desde que homologada pelo INSS; IV – comprovante de cadastro do 

INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco 

de notas de produtor rural. Esse dispositivo, embora tenha se destinado a 

regular o período anterior a 16 de abril de 1994, também pode ser 

empregado com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural 

referente a outros períodos, pois nossos tribunais têm admitido não 

somente os documentos ali arrolados, mas inúmeros outros como início de 

prova escrita da atividade rurícola, tais como “certidão de casamento, 

anotações em certidões de registro civil, declaração para fins de inscrição 

de produtor rural, nota fiscal de produtor rural, guias de recolhimento de 

contribuição sindical, todos contemporâneos à época dos fatos alegados” 

(STJ. 6ª T. REsp 280402/SP; 2000/0099716-1. Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO. J.: 26/03/2001. Public.: DJ 10.09.2001 p. 427; STJ 5ª 

turma/CE Recurso Especial nº 2003/0231233-5 Rel. Min. Jorge Scartezzini, 

j. 06/5/2004, DJU 21.6.2004 p. 254) No presente caso, a documentação 

colacionada à inicial satisfaz as exigências legal e jurisprudencial. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material. Por outro 

lado, a prova oral colhida em juízo confirma o exercício de atividade rural 

da parte autora no período exigido pela lei. Desta forma, os documentos 

juntados aos autos, ou seja, início de prova material, confirmados pelas 

demais provas colhidas em juízo, têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº. 8.213/91, pelo que o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Quanto à data inicial do benefício, a Lei n. 8.213/91, 

em seu artigo 49, I, b, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da 

data da negativa requerimento administrativo. Quanto aos juros de mora, 

deverão ser aplicados a partir da citação. Por sua vez, a correção 

monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do 

art. 1.º, caput, da Lei n. 6.899/81, nos termos das Súmulas 43 e 148 do 

STJ. Dispositivo Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os 

benefícios da aposentadoria por idade ao(à) trabalhador(a) rural 

indicado(a) e qualificado(a) na petição inicial, nos termos do artigo 48, § 

1º., da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, bem 

como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir da 

negativa do requerimento administrativo, determinando a implantação do 

benefício na folha de pagamento a partir do trânsito em julgado, sob pena 

de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em favor da 

parte autora, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Juros e correção 

monetária na forma determinada na fundamentação. Deixo de condenar a 

parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos 

termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação. Tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, não se aplica ao caso o reexame necessário 

da sentença, conforme o artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000682-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

LUCIA PEREIRA MATOS Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação previdenciária proposta por MARIA LÚCIA PEREIRA MATOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. A parte requerente impugnou a contestação 

apresentada, ratificando o pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito maduro para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o 

desempenho de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao 

benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima 

da parte autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 

era meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 
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jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio de 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, passando a permitir inclusive que carteira de 

vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer como início de prova 

material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade em referida 

regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se um rol 

legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade patente, 

fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo atualmente, 

quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 2015, que 

explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do exercício de 

atividade rural do segurado especial, observado o disposto nos arts. 118 

a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato 

rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data 

do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório; II - 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo INSS; III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer outro documento emitido por 

esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; IV - 

bloco de notas do produtor rural; V - notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que é patente a 

ausência de qualquer substrato documental do qual possa-se, ainda que 

minimamente, inferir que a parte requerente exerce qualquer atividade 

rural, posto que a única documentação por si juntada não menciona 

eventual atividade rural. No documento constante no ID 8156971, consta a 

autora como doméstica e seu esposo – cujo nome encontra-se ilegível – 

como padeiro. O restante da documentação carreada aos autos está em 

nome de ELIZIO DE PAULA MATOS, pessoa que sequer foi mencionada na 

inicial, e cuja profissão principal, aparentemente, não é de trabalhador 

rural, eis que no documento de ID 8156946 efetivara ele um financiamento 

para aquisição de um forno para padaria. Dessa forma, resta claro que a 

autora não apresentou início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo 

de força maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos 

documentos carreados aos autos elementos robustos de que a autora 

efetivamente trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000268-98.2017.8.11.0021 AUTOR: MARECI 

VERONICA CAPITANIO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação previdenciária proposta por MARECI VERÔNICA CAPITANIO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de conciliação, 

foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o 

requerido na referida solenidade, somente o requerente apresentou 

alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, 

tratam-se os presentes autos de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer aposentadoria 

por idade. Estando o feito apto para julgamento e não havendo outras 

questões preliminares para serem sanadas, passo ao imediato trespasse 

do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de 

Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como 

empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo 

em apreço não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o 

mesmo regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do 

que ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 

1.988. A conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, 

inciso I, que previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como 

segurado contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu 

tratamento, eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como 

contribuinte individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou 

temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em 

área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, 

com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas 

hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, 

para que possam efetivamente serem considerados como segurados da 

Previdência Social, necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema 

previdenciário, conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre 

os planos de benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 
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contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

produtora rural. Assim entendemos pois, pela documentação constante 

nos autos, vê-se que comumente a requerente tem em sua propriedade 

rural mais de 60 (sessenta) bovinos e mais de 200 (duzentas) aves, 

conforme se verifica pelos atestados de vacinação constante nos autos. 

Soma-se a isso o fato de que a requerente, além de ser proprietária de 

uma caminhonete da marca MITSUBISHI, ainda gasta frequentemente 

milhares de reais em aquisição de insumos agrícolas, conforme se vê das 

notas fiscais colacionadas ao feito. Portanto, não há elementos que 
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indiquem que a requerente trabalha em regime de economia familiar, 

mormente porque é supostamente sozinha, e seria impossível a criação de 

tantos animais sem qualquer auxílio. Analisando o que consta no 

processo, resta evidente que o requerente não insere-se na condição de 

segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário basear-se no 

que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como produtor 

rural, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DIVINA PIRES GONTIJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000428-26.2017.8.11.0021 AUTOR: NEUZA DIVINA 

PIRES GONTIJO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por NEUZA DIVINO PIRES GONTIJO em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que fora declarada preclusa a possibilidade do 

autor produzir provas, em razão de não ter depositado em cartório, de 

forma tempestiva, o rol de testemunhas cuja oitiva interessava a si. Não 

havendo dilação probatória, não fora oportunizada às partes a 

apresentação de alegações finais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito apto para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a 

este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural 

pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do 

artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte requerente. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão é meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio re regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, assim declarando: 

Art. 122. Considera-se início de prova material, para fins de comprovação 

da atividade rural, entre outros, os seguintes documentos, desde que 

neles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício 

da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, 

observado o disposto no art. 132: I - certidão de casamento civil ou 

religioso; II - certidão de nascimento ou de batismo dos filhos; III - certidão 

de tutela ou de curatela; IV - procuração; V - título de eleitor ou ficha de 

cadastro eleitoral; VI - certificado de alistamento ou de quitação com o 

serviço militar; VII - comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em 

escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos; VIII - ficha de 

associado em cooperativa; IX - comprovante de participação como 

beneficiário, em programas governamentais para a área rural nos estados, 

no Distrito Federal ou nos Municípios; X - comprovante de recebimento de 

assistência ou de acompanhamento de empresa de assistência técnica e 

extensão rural; XI - escritura pública de imóvel; XII - recibo de pagamento 

de contribuição federativa ou confederativa; XIII - registro em processos 

administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha, autor 

ou réu; XIV - ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, 

postos de saúde ou do programa dos agentes comunitários de saúde; XV 

- carteira de vacinação; XVI - título de propriedade de imóvel rural; XVII - 

recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas; XVIII - 

comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural; XIX - 

ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao sindicato de 

trabalhadores rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores 

ou outras entidades congêneres; XX - contribuição social ao sindicato de 

trabalhadores rurais, à colônia ou à associação de pescadores, 
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produtores rurais ou a outras entidades congêneres; XXI - publicação na 

imprensa ou em informativos de circulação pública; XXII - registro em livros 

de entidades religiosas, quando da participação em batismo, crisma, 

casamento ou em outros sacramentos; XXIII - registro em documentos de 

associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas 

ou religiosas; XXIV - Declaração Anual de Produtor - DAP, firmada perante 

o INCRA; XXV - título de aforamento; XXVI - declaração de aptidão 

fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fins de obtenção 

de financiamento junto ao PRONAF; XXVII - cópia de ficha de atendimento 

médico ou odontológico Verifica-se, portanto, que atualmente não somente 

o regramento da situação quanto também a jurisprudência tem se 

orientado para acolher um grande número de documentos como sendo o 

início substancial de prova material para fins de comprovação de atividade 

rural. O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva 

do que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos 

que presente encontra-se o referido início de prova material, consoante se 

infere da documentação encartada ao feito. A prova material, porém, não 

refere-se a todo o período de carência exigido pelo artigo 142 da lei n.º 

8.213/91, razão pela qual fora aprazada audiência de instrução e 

julgamento para a colheita do depoimento das testemunhas. No entanto, 

por ausência da advogada da autora à audiência, a parte teve preclusa a 

possibilidade de dilação probatória. Tal consequência (a preclusão da 

possibilidade de produzir provas) para a parte que não cumpre com as 

determinações judiciais é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: HC 112074 / PR HABEAS CORPUS 2008/0166845-7 (...) 1. 

Mesmo nos procedimentos afetos aos Juizados Especiais Criminais, é 

possível a produção de provas mediante carta precatória, pois os 

princípios que os norteiam (simplicidade, oralidade, informalidade, 

celeridade e economia processual) não podem se sobrepor à garantia 

constitucional da ampla defesa. 2. Apresentado rol de testemunhas a 

serem intimadas após findo o prazo legal (até cinco dias antes da 

realização da audiência de instrução e julgamento), sua produção fica 

acobertada pela preclusão. REsp 435024 / MG RECURSO ESPECIAL 

2002/0055880-0 TESTEMUNHA. Procedimento sumário. Rol apresentado 

pelo autor antes da audiência. Preclusão. O juiz não pode ouvir 

testemunha arrolada pelo autor, depois de ajuizada a petição inicial. 

Ressalva do relator. Recurso não conhecido. A jurisprudência pátria, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiçaa, consolidou o entendimento 

que o início de prova material deve vir corroborada por coerente e robusta 

prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Portando, não sendo a 

documentação presente nos autos referente à todo o período de carência 

e não havendo a produção de prova testemunhal por desídia da parte, 

caso é de improcedência da demanda. Ademais, resta inviável a 

desistência da ação neste momento processual, eis que já concluso para 

sentença, mostrando-se um oportunismo totalmente vil tal atitude. 

Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a 

inexistência de prova de atividade rural durante todo o período de carência 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000338-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NATAL 

PINTO DE SOUZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por NATAL PINTO DE SOUZA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 
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aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 
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da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LEMES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000810-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FATIMA 

LEMES FRANCO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por FATIMA LEMES FRANCO em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. A 

parte requerente impugnou a contestação apresentada, ratificando o 

pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito maduro para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a 

este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural 

pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do 

artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte requerente. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão era meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio de regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, passando a permitir 

inclusive que carteira de vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer 

como início de prova material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade 

em referida regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se 

um rol legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade 

patente, fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo 

atualmente, quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 

2015, que explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do 

exercício de atividade rural do segurado especial, observado o disposto 

nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou 

comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a 

partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 

cartório; II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo INSS; III - comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

proprietário de imóvel rural; IV - bloco de notas do produtor rural; V - notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova – consoante se infere do documento de 

ID 8814261 - tal não é contemporâneo ao período de carência necessário 

ao deferimento do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário que a prova material 

coligida aos autos abranja todo o período que se pretende comprovar, mas 

tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos fatos alegados e 

referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No caso dos autos, 

tendo o autor completado a idade necessária para a concessão do 

benefício em 2014 (dois mil e quatorze), caberia-lhe, conforme tabela 

numérica do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, comprovar o período de 
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carência anterior à referida data, qual seja, desde 1999 (um mil, 

novecentos e noventa e nove). No entanto, infere-se da documentação 

juntada aos autos que o autor supostamente exercia a atividade em 

comento na 1980 (um mil, novecentos e oitenta). Portanto, o período no 

qual incide a prova não encontra-se compreendido no período de carência 

exigido pela lei, de forma que as evidências materiais são imprestáveis ao 

que se pretende. Dessa forma, resta claro que a autora não apresentou 

início razoável de prova material do exercício de atividades rurais 

contemporâneas ao período objeto da presente demanda e nem justificou 

a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou caso fortuito, 

não se podendo inferir da análise dos documentos carreados aos autos 

elementos robustos de que a autora efetivamente trabalhava como 

rurícola. Quanto aos demais documentos, vê-se que em sua maioria são 

documentos pessoas que nada provam. Em relação aos documentos que 

constam pedidos de aquisição de mercadorias, tais para nada servem, eis 

que além de não serem documentos fiscais, a sua origem não pode, de 

maneira alguma, ser comprovada, eis que somente consta a assinatura da 

própria requerente. Por fim, quando ao documento do Sindicato Rural, 

vemos que não se presta ele ao que se pretende, posto que ausente a 

sua homologação pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

conforme exigência expressa no artigo 106, inciso III da lei n.º 8.213/91. 

Insta salientar que antes da alteração legislativa empreendida no referido 

dispositivo pelo advento da lei n.º 9.063/95, a declaração do sindicato rural 

também deveria ser homologado, mas, no caso, pelo Ministério Público. O 

documento acostado aos autos não fora objeto de homologação por 

nenhum órgão fiscalizatório, de modo que não serve como início de prova 

material. Já encontrar-se solidificado na jurisprudência que equivale-se ela 

a uma declaração testemunhal escrita, de forma que ausente encontra-se 

o substrato material para o deferimento do pleito. Dessa forma, resta claro 

que o autor não apresentou início razoável de prova material do exercício 

de atividades rurais e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por 

motivo de força maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise 

dos documentos carreados aos autos elementos robustos de que a autora 

efetivamente trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material contemporânea e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARINHO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA AGUIAR DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002008-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANDRE 

MARINHO CLEMENTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 20 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARINHO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA AGUIAR DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002008-91.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANDRE 

MARINHO CLEMENTE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e honorários advocatícios conforme 

avença. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 
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independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 20 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001127-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001127-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVANETE 

ROSA DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por IVANETE ROSA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 
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descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

produtora rural. Assim entendemos pois dificilmente uma pessoa 

laborando em agricultura familiar gastaria R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais) em kits de irrigação (ID 9835046). Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

produtora rural, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao 

agricultor familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, 

inciso I, alínea “b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a 

qualidade de segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer 

outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 

Social e, no caso do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer 

do período de carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 

11, parágrafo 9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a 

caracterizar-se como segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, 

inciso I, alínea “a”, na condição de empregado que presta serviço de 

natureza rural. Insta ainda consignar que a prova em relação ao pleito que 

se pretende deve ser irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o 

benefício que se pretende é deferido sem que haja qualquer 

contraprestação do beneficiário à Previdência, em afronta à grande 

maioria dos princípios previdenciários. Justamente pela ausência de 

qualquer contribuição para o financiamento do sistema é que eventual 

concessão de aposentadoria rural por idade do trabalhador em regime de 

economia familiar deve ser a exceção, devendo ser concedida quando 

lastreada em concretos elementos de prova, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, ausente a comprovação da condição de segurado 

especial, caso é de indeferimento do pleito. Dispositivo Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000405-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

LOURDES STEIN Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por MARIA LOURDES STEIN em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. A 

parte requerente impugnou a contestação apresentada, ratificando o 

pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito maduro para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a 

este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural 

pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do 

artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte requerente. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 
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de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão era meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio de regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, passando a permitir 

inclusive que carteira de vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer 

como início de prova material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade 

em referida regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se 

um rol legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade 

patente, fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo 

atualmente, quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 

2015, que explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do 

exercício de atividade rural do segurado especial, observado o disposto 

nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou 

comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a 

partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 

cartório; II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo INSS; III - comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

proprietário de imóvel rural; IV - bloco de notas do produtor rural; V - notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova – consoante se infere dos documentos 

constantes nos autos - tais não são contemporâneos ao período de 

carência necessário ao deferimento do benefício. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário 

que a prova material coligida aos autos abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No 

caso dos autos, tendo o autor completado a idade necessária para a 

concessão do benefício em 2016 (dois mil e dezesseis), caberia-lhe, 

conforme tabela numérica do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, comprovar o 

período de carência anterior à referida data, qual seja, desde o ano de 

2001 (dois mil e um). No entanto, infere-se da documentação juntada aos 

autos que o autor supostamente exercia a atividade em comento até o 

início do período de carência, qual seja, o ano de 2001. Tal pode ser 

verificado não somente pela documentação trazida pela autora, quanto 

também pela sua entrevista previdenciária (ID 6111892), onde ela mesmo 

afirmara que seu esposo trabalha como caminhoneiro e que desde o ano 

de 2002 (dois mil e dois) o acompanha nas viagens. Referida assertiva 

fora inclusive confirmada pela autora quando da sua emenda à inicial. 

Portanto, o período no qual incide a prova não encontra-se compreendido 

no período de carência exigido pela lei, de forma que as evidências 

materiais são imprestáveis ao que se pretende. Dessa forma, resta claro 

que a autora não apresentou início razoável de prova material do exercício 

de atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente 

demanda e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material contemporânea e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000389-29.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA 

ANANIAS DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por MARIA ANANIAS DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de conciliação, 

foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que fora declarada preclusa a 

possibilidade do autor produzir provas, em razão de não ter comparecido 

à audiência. Não havendo dilação probatória, não fora oportunizada às 
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partes a apresentação de alegações finais. Autos conclusos em 

audiência. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para 

concessão de benefício previdenciário ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte 

autora requer aposentadoria por idade. Estando o feito apto para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 

8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador 

rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho 

de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos 

termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte 

autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 

é meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 

jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio re 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, assim declarando: Art. 122. Considera-se início de 

prova material, para fins de comprovação da atividade rural, entre outros, 

os seguintes documentos, desde que neles conste a profissão ou 

qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja 

contemporâneo ao fato nele declarado, observado o disposto no art. 132: I 

- certidão de casamento civil ou religioso; II - certidão de nascimento ou de 

batismo dos filhos; III - certidão de tutela ou de curatela; IV - procuração; V 

- título de eleitor ou ficha de cadastro eleitoral; VI - certificado de 

alistamento ou de quitação com o serviço militar; VII - comprovante de 

matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do 

trabalhador ou dos filhos; VIII - ficha de associado em cooperativa; IX - 

comprovante de participação como beneficiário, em programas 

governamentais para a área rural nos estados, no Distrito Federal ou nos 

Municípios; X - comprovante de recebimento de assistência ou de 

acompanhamento de empresa de assistência técnica e extensão rural; XI - 

escritura pública de imóvel; XII - recibo de pagamento de contribuição 

federativa ou confederativa; XIII - registro em processos administrativos 

ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha, autor ou réu; XIV - 

ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde 

ou do programa dos agentes comunitários de saúde; XV - carteira de 

vacinação; XVI - título de propriedade de imóvel rural; XVII - recibo de 

compra de implementos ou de insumos agrícolas; XVIII - comprovante de 

empréstimo bancário para fins de atividade rural; XIX - ficha de inscrição 

ou registro sindical ou associativo junto ao sindicato de trabalhadores 

rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores ou outras 

entidades congêneres; XX - contribuição social ao sindicato de 

trabalhadores rurais, à colônia ou à associação de pescadores, 

produtores rurais ou a outras entidades congêneres; XXI - publicação na 

imprensa ou em informativos de circulação pública; XXII - registro em livros 

de entidades religiosas, quando da participação em batismo, crisma, 

casamento ou em outros sacramentos; XXIII - registro em documentos de 

associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas 

ou religiosas; XXIV - Declaração Anual de Produtor - DAP, firmada perante 

o INCRA; XXV - título de aforamento; XXVI - declaração de aptidão 

fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fins de obtenção 

de financiamento junto ao PRONAF; XXVII - cópia de ficha de atendimento 

médico ou odontológico Verifica-se, portanto, que atualmente não somente 

o regramento da situação quanto também a jurisprudência tem se 

orientado para acolher um grande número de documentos como sendo o 

início substancial de prova material para fins de comprovação de atividade 

rural. O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva 

do que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos 

que presente encontra-se o referido início de prova material, consoante se 

infere da documentação encartada ao feito. A prova material, porém, não 

refere-se a todo o período de carência exigido pelo artigo 142 da lei n.º 

8.213/91, razão pela qual fora aprazada audiência de instrução e 

julgamento para a colheita do depoimento das testemunhas. No entanto, 

por ausência do advogado da parte autora na audiência, a parte teve 

preclusa a possibilidade de dilação probatória. Tal consequência (a 

preclusão da possibilidade de produzir provas) para a parte que não 

cumpre com as determinações judiciais é pacífica na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: HC 112074 / PR HABEAS CORPUS 

2008/0166845-7 (...) 1. Mesmo nos procedimentos afetos aos Juizados 

Especiais Criminais, é possível a produção de provas mediante carta 

precatória, pois os princípios que os norteiam (simplicidade, oralidade, 

informalidade, celeridade e economia processual) não podem se sobrepor 

à garantia constitucional da ampla defesa. 2. Apresentado rol de 

testemunhas a serem intimadas após findo o prazo legal (até cinco dias 

antes da realização da audiência de instrução e julgamento), sua 

produção fica acobertada pela preclusão. REsp 435024 / MG RECURSO 

ESPECIAL 2002/0055880-0 TESTEMUNHA. Procedimento sumário. Rol 

apresentado pelo autor antes da audiência. Preclusão. O juiz não pode 

ouvir testemunha arrolada pelo autor, depois de ajuizada a petição inicial. 

Ressalva do relator. Recurso não conhecido. A jurisprudência pátria, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiçaa, consolidou o entendimento 

que o início de prova material deve vir corroborada por coerente e robusta 

prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Portando, não sendo a 

documentação presente nos autos referente à todo o período de carência 

e não havendo a produção de prova testemunhal por desídia da parte, 

caso é de improcedência da demanda. Ademais, não há falar em 

desistência da ação neste momento processual, eis que já concluso o 

feito para sentença, demonstrando tal atitude uma grande má-fé 

processual de uma causídica desidiosa que dera causa à preclusão 

referida. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de prova de atividade rural durante todo o período de 

carência e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 20 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000767-82.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDERICO DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000767-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDERICO DIAS DE MORAES Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação previdenciária proposta por VALDERICO DIAS 

DE MORAIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma 

que é trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito apto para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 

8.213, de 24 de Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

Nota-se que o dispositivo em apreço não distinguiu o trabalhador urbano 

do rural, dando à ambos o mesmo regramento, os mesmos direitos e 

obrigações, diferentemente do que ocorria em épocas anteriores à 

promulgação da Constituição de 1.988. A conclusão em questão pode 

também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que previu a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O 

trabalhador rural, como segurado contribuinte individual, ainda teve mais 

especificidade em seu tratamento, eis que o inciso V do regramento legal 

em apreço, com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, 

especificou que: V - como contribuinte individual: a) a pessoa física, 

proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, 

em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) 

módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos 

fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste 

artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam efetivamente 

serem considerados como segurados da Previdência Social, necessário é 

que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, conforme exige o 

artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de benefícios 

previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos nossos). A 

necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio da 

solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da sociedade 

o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição contida no 

artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da Previdência 

Social a universalidade de participação nos planos previdenciários, 

mediante contribuição. O princípio em questão é corolário da correta opção 

do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso XI, que impôs ao 

Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas com o custeio 

previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. Portanto, vê-se 

que o custeio da Previdência Social é necessário para a própria 

sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios pode 

manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As contribuições 

em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a sociedade, são 

ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de futuro benefício, 

sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela natureza do instituto 

previdenciário, que tem como sua principal base – e também como 

princípio aplicável à Previdência Social - o regime de capitalização, é que 

necessário se faz a existência da contribuição com montante proporcional 

ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, a própria lei 8.213/91 

trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual fora nomeado de 

segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido diploma, com a 

redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho de 2008, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 
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regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição 

empregado, conforme se verifica do seu CNIS apresentado pelo requerido. 

Analisando o que consta no processo, resta evidente que o requerente 

não insere-se na condição de segurado especial, devendo eventual 

pedido previdenciário basear-se no que fora efetivamente recolhido em 

razão de seu labor como empregado, e não com os benefícios trazidos 

pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, 

parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente 

que perde a qualidade de segurado especial aquele que enquadrar-se em 

qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social e, no caso do requerente, verifica-se claramente que, 

no decorrer do período de carência e em prazos superiores ao que 

excetua o artigo 11, parágrafo 9º, inciso III da legislação em apreço, 

passou ele a caracterizar-se como segurado rural ordinário, nos termos 

do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na condição de empregado que presta 

serviço de natureza rural. Insta ainda consignar que a prova em relação 

ao pleito que se pretende deve ser irrefutável, mormente porque, como já 

discorrido, o benefício que se pretende é deferido sem que haja qualquer 

contraprestação do beneficiário à Previdência, em afronta à grande 

maioria dos princípios previdenciários. Justamente pela ausência de 

qualquer contribuição para o financiamento do sistema é que eventual 

concessão de aposentadoria rural por idade do trabalhador em regime de 

economia familiar deve ser a exceção, devendo ser concedida quando 

lastreada em concretos elementos de prova, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, ausente a comprovação da condição de segurado 

especial, caso é de indeferimento do pleito. Soma-se a isso o fato de que 

a documentação apresentada pelo autor não se refere ao período de 

carência requerido pela lei. No caso dos presentes autos, vemos que 

apesar de haver um início material de prova – consoante se infere dos 

documentos constantes nos IDS 8682638, 8682659, 8682678 e 8682714 - 

tais não são contemporâneos ao período de carência necessário ao 

deferimento do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

orientou-se no sentido de ser desnecessário que a prova material coligida 

aos autos abranja todo o período que se pretende comprovar, mas tal tem 

que ser, no mínimo, contemporânea aos fatos alegados e referir-se, ao 

menos, a uma fração daquele período. No caso dos autos, tendo o autor 

completado a idade necessária para a concessão do benefício em 2016, 

caberia-lhe, conforme tabela numérica do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, 

comprovar o período de carência anterior à referida data, qual seja, desde 

o ano de 2001 (dois mil e um) No entanto, infere-se da documentação 

juntada aos autos que o autor supostamente exercia a atividade em 

comento nos anos de 1986 (ID 8682638), 1976 (ID 8682659), 1977 (ID 

8682678) e 1983 (ID 8682714). Portanto, o período no qual incide a prova 

não encontra-se compreendido no período de carência exigido pela lei, de 

forma que as evidências materiais são imprestáveis ao que se pretende. O 

documento de ID 8682736 nada prova, eis que decorrente de declaração 

unilateral do próprio requerente. Dessa forma, resta claro que a autora 

não apresentou início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente demanda 

e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-10.2017.8.11.0021
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CONCEICAO JOSE RAMILHA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000830-10.2017.8.11.0021 AUTOR: CONCEICAO 

JOSE RAMILHA DE CARVALHO Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação previdenciária proposta por CONCEIÇÃO JOSÉ 

RAMILHA DE CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para 

tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade 

rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial. A parte requerente 

impugnou a contestação apresentada, ratificando o pedido inicial em sua 

totalidade. Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as 

questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 
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presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito maduro para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o 

desempenho de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao 

benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima 

da parte autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 

era meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 

jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio de 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, passando a permitir inclusive que carteira de 

vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer como início de prova 

material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade em referida 

regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se um rol 

legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade patente, 

fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo atualmente, 

quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 2015, que 

explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do exercício de 

atividade rural do segurado especial, observado o disposto nos arts. 118 

a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato 

rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data 

do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório; II - 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo INSS; III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer outro documento emitido por 

esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; IV - 

bloco de notas do produtor rural; V - notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova – consoante se infere dos documentos 

de ID 9037289 à 9037232 - tais não são contemporâneos ao período de 

carência necessário ao deferimento do benefício. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário 

que a prova material coligida aos autos abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No 

caso dos autos, tendo o autor completado a idade necessária para a 

concessão do benefício em 2013 (dois mil e treze), caberia-lhe, conforme 

tabela numérica do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, comprovar o período de 

carência anterior à referida data, qual seja, desde o ano de 1.998 (um mil, 

novecentos e noventa e oito). No entanto, infere-se da documentação 

juntada aos autos que o autor supostamente exercia a atividade em 

comento em 1.977 (ID 9037289), 1.985 (ID 9037253) e 1.981 (ID 9037232). 

Portanto, o período no qual incide a prova não encontra-se compreendido 

no período de carência exigido pela lei, de forma que as evidências 

materiais são imprestáveis ao que se pretende. Dessa forma, resta claro 

que a autora não apresentou início razoável de prova material do exercício 

de atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente 

demanda e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força 

maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a autora efetivamente 

trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material contemporânea e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000113-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO SUKADOLNIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO OAB - SP84934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO Considerando a decisão exarada no dia 16 

fevereiro de 2018 pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso no expediente n. 0012834-28.2018.811.0000, em que 

designou este magistrado para jurisdicionar a 2ª Vara da Comarca de 

Água Boa/MT e os processos pares da 3ª Vara da Comarca de Água 

Boa/MT, PROMOVO a devolução destes autos à Secretaria da Vara sem 

despacho, decisão ou sentença, devendo os referidos retornarem à 

imediata conclusão. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito em designação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 121176 Nr: 2971-19.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Luz

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos a se realizar no dia 07/03/2018 às 16:00 horas no 

EFS Universitário, sito na Avenida Planalto, s/n, Bairro Universitário, nesta 

cidade de Água Boa/MT, com a médica perita Dra. Amanda Gervasio 

Chacon.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISTEFANE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001652-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ISTEFANE MARTINS DE SOUZA Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PAES LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001653-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON 

ALVES PAES LEME Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para 

emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente data, mesmo 

tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que 

preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. Saliente-se que 

no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para 

sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do 

artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos 

de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 19 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1001654-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO RODRIGUES BARBACENA Na decisão anterior, fora a parte 

autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a 

presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte requerente. 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. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001657-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO GOVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001657-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

NETO GOVEIA DE MATOS Na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até a presente 

data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos 

termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, 

nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. 

Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo 

de determinar a devolução de documentos à parte requerente. 

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. Água Boa, 19 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023248 Nr: 5026-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Queixa-Crime c/c pedido de prisão cautelar proposta por 

JOSÉ RENATO DE MORAES em face de VALTO CLÁUDIO DE OLIVEIRA, 

em virtude dos crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça, em tese, 

perpetrados pelo querelado.

 O querelado, intimado das condições impostas, requereu a revogação da 

medida cautelar de monitoramento eletrônico (fls. 62/68).

 Pois bem.

 Analisando o pedido do querelado Valto, verifico que merece deferimento, 

eis que desnecessário a manutenção da medida de monitoramento 

eletrônico, uma vez que está cumprindo as demais medidas impostas.

 Diante do exposto, REVOGO a medida cautelar de monitoramento 

eletrônico imposta ao querelante VALTO CLAUDIO DE OLIVEIRA, todavia, 

deverá manter a distância mínima de 200 (duzentos) metros do querelante.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104724 Nr: 5082-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva, Marcos Ribeiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Em razão do Oficio Circular 01/2018, da Corregedoria Geral de Justiça, e 

diante da apresentação do Laudo Pericial de Constatação de Eficiência de 

Arma de Fogo apreendida na Sala de Armas de Objetos auto de 

apreensão retro.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa para manifestarem-se acerca da 

destruição ou doação do material bélico apreendido nos autos do 

processo, nos termos do art. 1º da Resolução nº 134 do CNJ e art. 25 da 

Lei 10.826/2003.

Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de julho 

de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ 

REMETAM-SE os autos ao MPE e em seguida a DPE para manifestarem-se 

acerca do interesse/necessidade na manutenção ou restituição do 

material bélico apreendido nos autos.

 Em caso de desinteresse das partes na manutenção do material bélico 

apreendido, sem nova conclusão, DECRETO O PERDIMENTO do material 

bélico etiquetado e armazenados na sala de armas sob a responsabilidade 

da diretoria, devendo os mesmos serem encaminhados a Unidade do 

Exército Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei n.10.826/2003.

Com interesse de uma das partes na manutenção do material apreendido, 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

Água Boa/MT, 16 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 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

 VISTOS ETC...Tendo em vista a ausência da testemunha Adailton Martins 

Vieira e a insistência do MPE em sua oitiva, REDESIGNO a audiência para o 

dia 19.03.2018, às 13h45min. Requisite-se os réus Lucas, Thiago e 

Douglas, que se encontram presos na UPAB. Requisite-se também a 

testemunha PM Adailton Martins Vieira por meio de condução coercitiva. 

Publique-se a presente no DJe. Cumpra-se a CNGC. Saem os presentes 

intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1024984 Nr: 6214-68.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willians Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC...Designo audiência de continuação a realizar-se no dia 

10/04/2018, às 17h00min. Requisite-se o acusado e intimem-se as 

testemunhas faltantes

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90312 Nr: 6494-42.2017.811.0020

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, NICOLAS 

TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o representante da 

pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do 

artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 91465 Nr: 527-79.2018.811.0020

 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: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 527-79.2018.811.0020 (cód. 91465).

Vistos.

1. Nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil, RETIFIQUE-SE a 

distribuição dos presentes autos de Embargos de Terceiro, com o escopo 

de que tramite em apenso à ação principal de execução n. 

1228-11.2016.811.0020, código n. 71293, em trâmite nesta Vara.

2. A seguir, CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos opostos pela 

embargante.

3. Após, à conclusão, COM URGÊNCIA, para a análise do pedido liminar, 

bem como acerca da conexão com as execuções códigos n. 71288, 

71291, 71292 e 71296, sem prejuízo da existência de embargos de 

terceiro (cód. 83323), ambos perante a Primeira Vara desta comarca.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 2787-71.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER CONTABILIDADE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o representante da 

pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do 

artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67183 Nr: 2856-69.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de ref. 13, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso I, do 

CPC/2015, SUSPENDO o processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

devendo ser intimado o exequente, por meio de seus patronos, se houver, 

para promover a citação do espólio/sucessor/herdeiros, para prosseguir 

nos atos deste feito em substituição ao requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67189 Nr: 2862-76.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A. DELMOND - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o representante da 

pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do 

artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90329 Nr: 6510-93.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6510-93.2017.811.0020 (cód. 90329).Vistos.1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente aduz que os 07 (sete) imóveis 

objetos da presente ação são oriundos do contrato n. 216/2014 e situados 

na Rua K, supostamente ao lado de outras 49 (quarenta e nove) casas 

esbulhadas (ref. 01 – fl. 02).2. Constato, também, que o contrato n. 

216/2014 carreado aos autos não delimita e identifica a área acima 

descrita, referindo-se, em sua cláusula primeira, a existência do anexo I, 

que não foi juntado no feito.3. Noutro lado, noto que a parte requerente 

atribuiu à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).4. 

Por oportuno, vejamos a jurisprudênciaNesse sentido, INTIME-SE a parte 

autora com o escopo de juntar aos autos documentos que comprovem que 

os 07 (sete) imóveis objetos da presente ação são oriundos do contrato n. 

216/2014, bem como para atribuir valor certo à causa, nos moldes do 

artigo 291 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).6. Aportando aos autos a referida emenda ou superado o 

prazo, FAÇAM-ME conclusos.7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.PIERRO DE 

FARIAS MENDESJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 91127 Nr: 353-70.2018.811.0020

 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: LADISLAU HONÓRIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL VALADÃO ANDRADE - 

OAB:17296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 353-70.2018.811.0020 (cód. 91127).

Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para colacionar ao feito documento que 

comprove sua exoneração e nomeação em janeiro de 2017 (ref.: 01, 

página 03), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 320 e 321, parágrafo único e art. 485, incisos IV, do 

CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 91381 Nr: 488-82.2018.811.0020

 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: VIDELVINA CATARINA ELIAS, VALDECI PERES 

FERREIRA, SONIA PERES ELIAS, MARIA APARECIDA PERES ELIAS, JOÃO 

PERES FERREIRA, MARIA RODRIGUES DA SILVA, ROSANGELA ELIAS 

PERES, SEBASTIAO ELIAS PERES, DORACI PERES ELIAS, PAULINO ELIAS 

PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVEIRA, PAULO ANTONIO 

DA SILVEIRA, JOAO CARLOS GUIRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIRA DE MORAIS 

- OAB:22796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 488-82.2018.811.0020 (cód. 91381).Vistos.1. Cuida-se de ação 

de anulação de negócio jurídico proposta VIDELVINA ELIAS LIMA, 

POLINÉSIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA, representada por sucessores, 

JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA, representado por seu sucessores, 

MARIA BERNADINA FERREIRA, representada por seus sucessores, em 

desfavor de JOÃO PEDRO DA SILVEIRA, PAULO ANTONIO DA SILVEIRA e 

JOÃO CARLOS GUIRADO.2. Aduzem que são herdeiros de Aristeu 

Francisco de Oliveira, o qual teria alteração seu registro civil 

supostamente para lesar os herdeiros.3. Asseveram que o negócio 

jurídico envolveu o imóvel denominado “Cabeceira do Limoeiro”, que seria 

de propriedade dos de cujus Aristeu e Francisca Elias (ref.: 01, página 03, 

parágrafo 4º).É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.4. Através do sistema 

Apolo, verifico que tramitou no juízo da Primeira Vara desta comarca a 

ação de inventário n. 6-24.1987.811.0020 (cód. 17111), figurando como 

inventariante Polinésia Francisca Elias Ferreira e inventariada Francisca 

Simão Elias. 10. Ante ao exposto, com fulcro no art. 286, II, do Código de 

Processo Civil, DECLINO da competência, determinando a remessa dos 

autos à Primeira Vara desta Comarca, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.11. 

INTIMEM-SE.12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91590 Nr: 595-29.2018.811.0020

 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: KARINE ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 595-29.2018.811.0020 (cód. 91590).

Vistos.

1. Nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil, RETIFIQUE-SE a 

distribuição dos presentes autos de Embargos de Terceiro, com o escopo 

de que tramite em apenso à ação principal de execução n. 

1228-11.2016.811.0020, código n. 71293, em trâmite nesta Vara.

2. A seguir, CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos opostos pela 

embargante.

3. Após, à conclusão, COM URGÊNCIA, para a análise do pedido liminar, 

bem como acerca da conexão com as execuções códigos n. 71288, 

71291, 71292 e 71296, sem prejuízo da existência de embargos de 

terceiro (cód. 83323 e cód. 90845), ambos perante a Primeira Vara desta 

comarca.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1496-02.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, ADALGIZA 

MACORIN ROSA (Espólio), PAULO FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES 

PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA REGINA PORFIRIO - 

OAB:266.760/SP, CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161.560/SP

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo Vossa Senhoria, Advogado da parte requerida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da Denunciada 

Agropecuária Acácia do Sul Ltda, a fim de colimar sua correta citação.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1496-02.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, ADALGIZA 

MACORIN ROSA (Espólio), PAULO FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES 

PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA REGINA PORFIRIO - 

OAB:266.760/SP, CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161.560/SP

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por OURO BRANCO 

TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA em face de VALDERI ANTÔNIO 

PARUSSOLO, ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO 

BERGAMINI ROSA, ESPÓLIO DE ADALGISA MARCORIN ROSA 

representado pelo inventariante Lauro Bergamini Rosa, PAULO 

FERNANDO ROSA E LILIAN MARQUES PEREIRA ROSA, todos qualificados 

nos autos.

 2. Da análise dos autos noto que os requeridos apresentaram 

contestação denunciando à lide a empresa Agropecuária Acácia do Sul 

Ltda.

3. Dessa forma, ante a denunciação da lide pelo réu no prazo da defesa 

(art. 126, do CPC/2015), DETERMINO a citação do denunciado para 

contestar.

4. O denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no § 

1º, do artigo 131, do CPC/2015, sob pena de prosseguimento da ação 
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somente em seu desfavor (§ 2º, do referido artigo).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de janeiro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1496-02.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, ADALGIZA 

MACORIN ROSA (Espólio), PAULO FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES 

PEREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA REGINA PORFIRIO - 

OAB:266.760/SP, CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161.560/SP

 Autos do Processo de Código nº. 64075.

Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que a presente causa é conexa à ação 

de execução de título extrajudicial com código 65212, proveniente da 3ª 

Vara da Comarca de Dracena/SP, existindo conflito de competência nº 

144066/SP, o qual foi suscitado no bojo do mencionado processo pelo Juiz 

de Direito que à época jurisdicionava perante esse juízo, constando a 

determinação do Superior Tribunal de Justiça de que as medidas urgentes, 

de forma provisória, devem ser dirimidas por este juízo.

2. Ressalto que as informações solicitadas por intermédio do ofício 

acostado à ref. 14 já foram prestadas na ação com código 65212.

3. Face a decisão liminar proferida pelo STJ (ref. 14) aportando aos autos 

pedidos urgentes, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 4. Ademais, DETERMINO o apensamento do presente feito à ação com 

código 65212, em trâmite neste Juízo.

5. AGUARDE-SE decisão de mérito acerca do conflito de competência, a 

ser proferida pelo STJ.

6. Após, à imediata conclusão.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 08 de abril de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO)

KELIA ROCHA REZENDE MACHADO OAB - MT24050/B (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CORTES OAB - MT20381/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010037-14.2017.8.11.0020 REQUERENTE: FRANCISCO DO SOCORRO 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Considerando que o valor do acordo foi depositado nos autos à ref. 

11459438, AUTORIZO o levantamento do mesmo pelo banco requerido, 

devendo este ser intimado para apresentar a conta corrente para 

transferência eletrônica. 2. CUMPRA-SE os itens 9 e 10 da decisão retro 

(ref. 11421070). PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TEIXEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MUNIZ CALCADA OAB - MT0006694A (ADVOGADO)

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000020-38.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CESAR TEIXEIRA DE ABREU 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, 

CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA VISTOS, O 

autor alega que após ter sido concedido liminar nos autos do processo n. 

8010088-25.2017.811.0020, no qual figuram as mesmas partes, ainda 

assim fora obrigado a despender gastos com exames, ante ao 

descumprimento da liminar pelas reclamadas. Dessa forma requereu o 

reembolso do valor gastos com despesas hospitalares. Em sua 

contestação, a primeira reclamada CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, uma vez que alega ser parte estranha ao contrato entabulado 

pelas partes, requer também, em igualdade com a segunda reclamada, a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 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. Acolho a preliminar de mérito quanto a ilegitimidade para 

figurar no polo passivo, suscitada pela primeira reclamada CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, uma vez que conforme a 

documentação carreada pelo autor, esta é parte estranha a relação 

processual. Outrossim, não acolho o pedido de revelia do autor em 

audiência de conciliação, tendo em vista que a primeira ré anteriormente 

compareceu em audiência de conciliação conforme evento n. Num. 

9313178, apresentando contestação anterior a este ato. Ressalto ainda 

que na presente audiência o autor não compareceu. Pois bem, após detida 

análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Ressalto que 

o próprio autor acosta naqueles autos (8010088-25.2017.811.0020), no 

momento de apresentar sua inicial, que recebera a carta da segunda 

reclamada, carta esta que informa o distrato entre as reclamadas e, 

concede ao reclamante a possibilidade de aderir/continuar contratando por 

intermédio de sua pessoa física com a primeira ré. Ora, dessa forma, 

vislumbro que as partes, após o distrato se desincumbiram de quaisquer 

ônus que a elas pudessem ser atribuídos, de forma que cabia a parte 

autora a sua permanência ou não no aludido plano. Insta salientar que os 

autos n. 8010088-25.2017.811.0020, fora julgado improcedente, haja vista 

que não fora vislumbrada a responsabilidade das rés em indenizar o 

promovente pelos fatos esposados. Diante disso, não há que se falar em 

indenização por danos materiais nestes autos, pois a discricionariedade 

em permanecer ou não no plano de saúde contratado era do demandante, 

e este não o fez. 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. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO a preliminar de mérito quanto a exclusão da primeira promovida 

do polo passivo desta demanda, 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 
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NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-82.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Primeiramente, anote-se o necessário quanto à conversão do 

procedimento em cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para efetuar o pagamento da obrigação imposta na 

sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10% e 

honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523 do NCPC ou 

oferecer bens à penhora suficientes a garantia da dívida. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. ____________________________________ LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-21.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000047-21.2017.8.11.0020 REQUERENTE: RONALDO GIANI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA VISTOS, Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, ressalto que a parte reclamante ingressou 

com a presente demanda, sem o auxílio de patrono. Ressalto ainda que, no 

momento de se realizar a primeira audiência movimento n. Num. 9729933, a 

parte reclamada não havia sido citada para comparecimento ao ato, razão 

pela qual, mesmo com a presença do reclamante a audiência de 

conciliação fora adiada. Assim, verifico que no segundo ato, o reclamante 

deixou de comparecer, conforme evento Num. 11220879, nem mesmo 

informou o motivo, demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

demanda. Consigno que, a liminar deferida nos autos, fora cumprida pela 

parte reclamada no movimento Num. 10454750 e seguintes, sendo assim, 

por se tratar de entrega de documento sua revogação resta prejudicada. 

Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 11220879, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-28.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTO BENO ADAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000053-28.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CALISTO BENO ADAMS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De 

acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 9808313. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 9808313, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-95.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENE ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000055-95.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CARLENE ELIAS DE OLIVEIRA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A autora alega que teve seu 

nome negativado pela parte ré, sendo que a dívida é ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. 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. Sem 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 utilização de linha telefônica pela parte promovente. A parte 

autora, por sua vez, não apresentou impugnação, precluindo sua 

oportunidade para apresentar contraprova. 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, 
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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 1. HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N°. 2018/DF

 Ao Excelentíssimo Senhor Doutor João Filho de Almeida Portela, MM°. Juiz 

de Direito e Diretor do Foro desta Cidade e Comarca Barra do Bugres – 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO a Lei 10.648, de 21 de dezembro de - D.O. 21/12/2017;

 CONSIDERANDO que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

 R E S O L V E:

 ALTERAR a Portaria 64/2014-DF, de 11 de janeiro de 2014, que designou 

a servidora MARA REJANE ZANATTA SANSÃO, Técnica Judiciária, 

matrícula 2585, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde se lê: Gestor Judiciário 

Substituto; leia-se Gestor Judiciário, a partir de 21/12/2017.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Barra do Bugres – MT, 16 de fevereiro de 2018

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 04/2018-DF - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

DA SELEÇÃO DE PSICÓLOGOS

* O Edital n° 04/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 745-61.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL GALDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ceritifco e dou fe que as partes devidamente INTIMADAS, não se 

manifestaram

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133452 Nr: 603-42.2018.811.0008

 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: JAF, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 

98, CPC e art. 468, CNGC).Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 

189, II, do CPC).A certidão de nascimento apresentada (fls. 13) comprova 

a paternidade do requerido com relação ao autor menor, fato que lhe 

submete ao dever de prestar alimentos (art. 1.696, do Código Civil).Nessa 

senda, havendo alegação de que o requerido encontra-se empregado, 

arbitram-se os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 374,80 (trezentos e 

setenta e quatro reais e oitenta centavos), devidos a partir da citação.Os 

valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos à parte 

requerente até o dia 10 do mês a que se referirem.Buscando satisfazer os 

interesses das partes, DESIGNO o dia 11/04/2018, às 14h: 00min., no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC). O mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à parte requerida o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, § 1º, do CPC)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82923 Nr: 4660-16.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs Ação Civil 

Pública por responsabilidade de ato de improbidade administrativa em 

desfavor de ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, este já qualificado nos 

autos, imputando ao requerido a prática de ato ímprobo consistente na 

prática das seguintes irregularidades: (i) pagamento de salário a pessoas 

que trabalham no Estado e ainda recebem salário considerado alto para a 

realidade do Município mediante anuência do requerido; (ii) mal uso do 

dinheiro público; (iii) existência de gráfica que presta serviços a Prefeitura 

em razão do grau de parentesco entre o Vice-Prefeito e uma afilhada e 

também contadora da empresa que trabalha diretamente com o Prefeito; 

bióloga que recebe por nota fiscal de certa empresa, ora percebe por meio 

de recibo, contrariando a lei de licitação, e ainda a bióloga foi 

coordenadora de campanha do prefeito; a empresa Domingos Sávio 

recebeu por serviços que não prestou.

 Alegou, contudo, que a presente ação visa apurar os fatos em relação ao 

pagamento de duplicidade de pagamento pela prestação do mesmo 

serviço à empresa Jeová Jire Comércio e Representações Ltda. e à 

Senhora Shirley Marques de Matos. Além disso, argumentou que o 

Município repassou o valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) 

a empresa Jeová Jire Comércio e Representações Ltda. e R$ 9.100,00 

(nove mil e cem reais) a senhora Shirley Marques de Matos, mas essas 

duas despesas possuem vencimento simultâneo de R$ 1.900,00 (mil e 

novecentos reais), de modo que o serviço era prestado de forma similar e 

concomitante pelas pessoas contratadas.

 Por fim, argumentou que não houve processo licitatório em nenhuma 

modalidade prevista na Lei n. 8.666/93, assim como não houve a 
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realização de contrato de prestação de serviço de coleta e combate ao 

caramujo africano.

 Dessa forma, defendeu que o ato de dispensa indevida de licitação para a 

realização de um mesmo serviço causou prejuízo ao erário, cujo ato 

atentou contra os princípios da Administração Pública, notadamente o 

princípio da moralidade administrativa.

 Requereu, dessa forma, em sede cautelar a indisponibilidade de bens do 

requerido; e, no mérito, a condenação do requerido mediante a declaração 

dos atos de improbidade administrativa.

A liminar foi deferida (fls. 20/22), determinando a indisponibilidade de bens 

do requerido no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

 Notificado, o requerido apresentou Defesa Preliminar (fls. 70/73), 

defendendo, em síntese, que o Ministério Público não comprovou nos 

autos que tenha havido prejuízo ao erário, uma vez que os serviços foram 

prestados e pagos. Além disso, com relação a contratação da bióloga 

ocorreu em razão da urgência e da necessidade de combate ao caramujo 

africano de nome científico Achatina Fulica, e que em poucos dias de 

trabalho foi coletado 1.781kg de caramujo cuja campanha trouxe 

benefícios aos munícipes, sobretudo porque os caramujos transmitem 

doenças.

 Defendeu, ainda, a ausência de má-fé do requerido já que agiu de acordo 

com a necessidade do caso, de modo que não há falar em improbidade 

administrativa, seja pela ausência de má-fé ou dolo do requerido, seja por 

ausência de prejuízo ao erário ou de enriquecimento indevido do 

requerido.

 É o relatório. DECIDO.

 Tratam-se os autos de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa imputando-se ao requerido a prática de ato ímprobo 

consistente na prática das seguintes irregularidades: (i) pagamento de 

salário a pessoas que trabalham no Estado e ainda recebem salário 

considerado alto para a realidade do Município mediante anuência do 

requerido; (ii) mal uso do dinheiro público; (iii) existência de gráfica que 

presta serviços a Prefeitura em razão do grau de parentesco entre o 

Vice-Prefeito e uma afilhada e também contadora da empresa que trabalha 

diretamente com o Prefeito; bióloga que recebe por nota fiscal de certa 

empresa, ora percebe por meio de recibo, contrariando a lei de licitação, e 

ainda a bióloga foi coordenadora de campanha do prefeito; a empresa 

Domingos Sávio recebeu por serviços que não prestou.

 Ressalte-se que os fatos devem ser investigados, motivo pelo qual 

demandam dilação probatória a fim de apurar a dispensa indevida de 

licitação, bem como o pagamento indevido sem a devida contraprestação.

 Dispõe o art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade:

Art. 17 (...)

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Três, portanto, são as causas de rejeição liminar da inicial: (i) inexistência 

do ato de improbidade; (ii) improcedência da ação; (iii) inadequação da via 

eleita.

De início, cabe assinalar que a inicial narra, em tese, fatos que, se 

demonstrados, podem ser considerados como previstos na Lei de 

Improbidade Administrativa.

Além disso, tais fatos, em tese, se amoldam às condutas previstas no art. 

10, inciso VIII, e art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92.

Por outro lado, a presente ação é adequada para o fim almejado, sendo o 

meio processual utilizado próprio para a finalidade a que se destina 

(aplicação de sanções por improbidade administrativa) e nem em 

inexistência de atos de improbidade, diante da admissão, pelo réu, da 

ocorrência dos fatos versados na inicial.

O cerne da controvérsia reside na qualificação jurídica desses fatos, ou 

seja, em sua subsunção aos tipos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei de 

Improbidade seja pela alegação de inexistência de dano ao erário e ofensa 

aos princípios da Administração Pública.

O acolhimento desses argumentos, portanto, levaria à improcedência da 

demanda.

Ocorre que o art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, ao falar 

da “improcedência da ação”, empregando terminologia criticável , 

refere-se aos casos em que essa improcedência é manifesta, ou seja, 

quando, independentemente da análise de outras provas, conclua o 

magistrado que a demanda não tem a mínima chance de prosperar.

Não é esse o caso dos autos, porquanto há necessidade de instrução 

processual a fim de se perquirir a existência de dolo ou culpa e má-fé nas 

condutas do réu (traços esses que marcam o ato de improbidade), juízo 

esse que somente pode ser feito após análise das circunstâncias dos 

fatos, o que, evidentemente, demanda aprofundada instrução probatória.

O que se pode afirmar, em princípio, é que a inicial narra fatos que, 

analisados abstratamente, podem vir a ser considerados como ímprobos, 

e isto é o que basta para o recebimento da inicial. Não se pode afirmar, 

neste momento, que a pretensão deduzida pelo Ministério Público seja 

manifestamente improcedente ou tenha mínimas chances de prosperar. 

Essa afirmação somente poderá ser feita com segurança ao final da 

instrução, sendo impositivo o recebimento da inicial.

Por todo o exposto e com fulcro no § 9º do art. 17 da Lei n° 8.429/92, 

RECEBO a petição inicial.

 CITE-SE o requerido, para que, querendo, ofereça a contestação ou 

resposta que tiver no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 335 do 

CPC, manifestando-se sobre os fatos mencionados pelo autor, sob pena 

de revelia e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes do art. 336 

fine/CPC c/c 344, do mesmo estatuto, além de presumirem-se verdadeiros 

os fatos que não forem impugnados (art. 341 do CPC).

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE o autor para replicar em 15 

(quinze) dias.

Após, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se se ainda possuem interesse na produção de outras 

provas, esclarecendo quais os fatos juridicamente relevantes que por 

meio de cada modalidade indicada pretendem demonstrar, sob pena de 

indeferimento e preclusão (art. 370 do CPC), sem prejuízo, após a 

manifestação, do julgamento conforme o estado do processo (art. 354 do 

CPC).

 Oportunamente, de tudo certificado nos autos, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90425 Nr: 746-70.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Francelino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs Ação Civil 

Pública por responsabilidade de ato de improbidade administrativa em 

desfavor de WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA, imputando-se ao 

requerido a prática de irregularidades enquanto Prefeito do Município de 

Barra do Bugres, destacando-se as seguintes irregularidades: (i) 

irregularidade no processo de licitação na modalidade Convite n. 03/2011; 

(ii) divergência no material fornecido pela empresa vencedora da licitação, 

bem como divergência em relação aos valores dos materiais fornecidos 

pela empresa vencedora para a reforma de vias municipais; (iii) 

fracionamento de despesas de forma a modificar a modalidade da 

licitação, em desacordo com os artigos 23, § 2º e § 5º e 24, I e II da Lei n. 

8.666/93; (iv) irregularidades na execução dos contratos, sobretudo em 

relação a prorrogação indevida do Contrato n. 042/2009 e; (v) pagamentos 

irregulares, sobretudo de parcelas contratuais e de outras despesas sem 

a regular liquidação, assim como o pagamento sem a entrega do produto 

objeto do Contrato n. 042/2009.

Notificado, o requerido apresentou Defesa Preliminar, alegando, em 

síntese, que o Contrato administrativo previa o fracionamento em relação 

ao objeto, conforme as necessidades do Município e que o valor total era 

de R$ 334.899,50 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e 

nove reais e cinquenta centavos), cuja vigência seria até 31-12-2009, 

podendo ser prorrogado por 12 (doze) meses. Contudo, o contrato foi 

descumprido pela empresa vencedora porque apesar de ter recebido pela 

contraprestação do serviço, recusou-se descarregar o produto sob o 

argumento de pendências e débitos do Município.
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 De outro lado, defendeu que estar havendo confusão entre irregularidade 

e improbidade, uma vez que neste caso a má-intenção do administrador é 

elemento primordial.

 Da mesma forma, defendeu a inexistência de dolo do agente público; 

tampouco houve omissão do requerido com a coisa pública, pois em 

relação ao dano sofrido pelo erário tomou todas as providências 

necessárias para o ressarcimento do ente público.

 É o relatório. DECIDO.

 Tratam-se os autos de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa imputando-se ao requerido a prática de ato ímprobo 

consistente na prática de irregularidades enquanto prefeito do Município 

de Barra do Bugres, destacando-se as seguintes irregularidades: (i) 

irregularidade no processo de licitação na modalidade Convite n. 03/2011; 

(ii) divergência no material fornecido pela empresa vencedora da licitação, 

bem como divergência em relação aos valores dos materiais fornecidos 

pela empresa vencedora para a reforma de vias municipais; (iii) 

fracionamento de despesas de forma a modificar a modalidade da 

licitação, em desacordo com os artigos 23, § 2º e § 5º e 24, I e II da Lei n. 

8.666/93; (iv) irregularidades na execução dos contratos, sobretudo em 

relação a prorrogação indevida do Contrato n. 042/2009 e; (v) pagamentos 

irregulares, sobretudo de parcelas contratuais e de outras despesas sem 

a regular liquidação, assim como o pagamento sem a entrega do produto 

objeto do Contrato n. 042/2009.

Ressalte-se que os fatos devem ser investigados, motivo pelo qual 

demandam dilação probatória a fim de apurar a dispensa indevida de 

licitação, bem como o pagamento indevido sem a devida contraprestação.

 Dispõe o art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade:

Art. 17 (...)

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Três, portanto, são as causas de rejeição liminar da inicial: (i) inexistência 

do ato de improbidade; (ii) improcedência da ação; (iii) inadequação da via 

eleita.

De início, cabe assinalar que a inicial narra, em tese, fatos que, se 

demonstrados, podem ser considerados como previstos na Lei de 

Improbidade Administrativa.

Além disso, tais fatos, em tese, se amoldam às condutas previstas no art. 

10, caput, c/c inciso VIII, e art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92.

Por outro lado, a presente ação é adequada para o fim almejado, sendo o 

meio processual utilizado próprio para a finalidade a que se destina 

(aplicação de sanções por improbidade administrativa) e nem em 

inexistência de atos de improbidade, diante da admissão, pelo réu, da 

ocorrência dos fatos versados na inicial.

O cerne da controvérsia reside na qualificação jurídica desses fatos, ou 

seja, em sua subsunção aos tipos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei de 

Improbidade seja pela alegação de inexistência de dano ao erário e ofensa 

aos princípios da Administração Pública.

O acolhimento desses argumentos, portanto, levaria à improcedência da 

demanda em razão da rejeição da petição inicial e, por consequência, a 

extinção da ação.

 Com efeito, o art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa, ao falar 

da “improcedência da ação”, empregando terminologia criticável , 

refere-se aos casos em que essa improcedência é manifesta, ou seja, 

quando, independentemente da análise de outras provas, conclua o 

magistrado que a demanda não tem a mínima chance de prosperar.

Não é esse o caso dos autos, porquanto há necessidade de instrução 

processual a fim de se perquirir a existência de dolo ou culpa e má-fé nas 

condutas do réu (traços esses que marcam o ato de improbidade); bem 

como prejuízo ao erário, juízo esse que somente pode ser feito após 

análise das circunstâncias dos fatos, o que, evidentemente, demanda 

aprofundada instrução probatória.

O que se pode afirmar, em princípio, é que a inicial narra fatos que, 

analisados abstratamente, podem vir a ser considerados como ímprobos, 

e isto é o que basta para o recebimento da inicial. Não se pode afirmar, 

neste momento, que a pretensão deduzida pelo Ministério Público seja 

manifestamente improcedente ou tenha mínimas chances de prosperar. 

Essa afirmação somente poderá ser feita com segurança ao final da 

instrução, sendo impositivo o recebimento da inicial.

Por todo o exposto e com fulcro no § 9º do art. 17 da Lei n° 8.429/92, 

RECEBO a petição inicial.

 CITE-SE o requerido, para que, querendo, oferecer a contestação ou 

resposta que tiver no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 335 do 

CPC, manifestando-se sobre os fatos mencionados pelo autor, sob pena 

de revelia e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes do art. 336 

fine/CPC c/c 344, do mesmo estatuto, além de presumirem-se verdadeiros 

os fatos que não forem impugnados (art. 341 do CPC).

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE o autor para replicar em 15 

(quinze) dias.

Após, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se se ainda possuem interesse na produção de outras 

provas, esclarecendo quais os fatos juridicamente relevantes que por 

meio de cada modalidade indicada pretendem demonstrar, sob pena de 

indeferimento e preclusão (art. 370 do CPC), sem prejuízo, após a 

manifestação, do julgamento conforme o estado do processo (art. 354 do 

CPC).

 Oportunamente, de tudo certificado nos autos, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91695 Nr: 1578-30.2012.811.005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no 

REsp n. 1.578.526/RS, suspendo o trâmite processual até deliberação 

posterior.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92014 Nr: 6747-74.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOAB JODE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:MT/10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12090-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no 

REsp n. 1.578.526/RS, suspendo o trâmite processual até deliberação 

posterior.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 502 Nr: 138-05.1996.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS ROMERA, SONIA 

APARECIDA BORMIO MARTINS, NATALIN PIZZATTO, FRANCISCO 

MARTINS ROMERA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 180, devendo a Serventia providenciar a alteração 

na capa dos autos e realizar o cadastramento no sistema Apolo dos 

advogados a fim de lhes possibilitar o recebimento das intimações dos 

atos processuais.

 Após, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, III do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 04 de outubro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98100 Nr: 542-89.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PELACHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED 

VALE DO SEPOTUBA - COOP.DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO 

GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO 

JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED NORTE DO MATA 

GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CACERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B

 Vistos etc.

 Converto o feito em diligência.

 É do conhecimento deste Juízo que a parte autora é falecida. Dessa 

forma, tratando-se da possibilidade de habilitação dos herdeiros, 

INTIME-SE a representante da parte autora, por meio de seu procurador 

constituído nos autos, para que, no prazo 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, do 

CPC).

 Após, diligencie-se a Serventia quanto à citação de todos os requeridos.

 Na sequência, de tudo certificado nos autos, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98655 Nr: 874-56.2015.811.0008

 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: SIRLENE DE OLIVEIRA FANAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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

autos cópia legível do comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do 

CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132301 Nr: 7862-25.2017.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA, NEYLDE DOS 

SANTOS OLIVEIRA, NELYZE DOS SANTOS OLIVEIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY GUIMARÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para manifestação (art. 109 – Lei nº 6.015/73).

 Havendo impugnação do pedido pelo Ministério Público ou por quem tenha 

legítimo interesse, INTIMEM-SE os interessados, a parte autora, bem como 

o órgão Ministerial para que, em 03 (três) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Não havendo impugnação pelo órgão Ministerial ou qualquer interessado, 

tornem os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132360 Nr: 7888-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROBERTO LUIZ MAFRA, BRUNA MOREIRA 

MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Assim, POSTERGO o recolhimento das custas processuais ao final da 

ação, devendo ser procedida à anotação no sistema e nos autos a 

pendência do recolhimento das custas e despesas processuais.INTIME-SE 

o executado BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 48.425,03 (quarenta e 

oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos), conforme 

planilha apresentada à fls. 35/43, devendo ser corrigidos até a data do 

efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).Decorrido 

o prazo de 15 (quinze dias) sem notícia de pagamento, e no mesmo prazo 

seguinte a este, sem apresentação de impugnação, certifique-se e 

INTIME-SE a procuradora da parte exequente para manifestar, no prazo de 

15 (quinze)  d ias,  requerendo o que de d i re i to .Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

15 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 7946-26.2017.811.0008

 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: CARMELITA SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Lopes Alvares 

Campos - OAB:20.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para manifestação (art. 109 – Lei nº 6.015/73).

 Havendo impugnação do pedido pelo Ministério Público ou por quem tenha 

legítimo interesse, INTIMEM-SE os interessados, a parte autora, bem como 

o órgão Ministerial para que, em 03 (três) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Não havendo impugnação pelo órgão Ministerial ou qualquer interessado, 

tornem os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132469 Nr: 7970-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA, CELSO BERTOLDO, ANA MARAIA BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC).

 RECEBO, portanto, a inicial, porquanto preenchidos os requisitos dos 

artigos 319, 320 e 700, § 2º, inciso I do Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o mandado de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

para o cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos 

termos pedidos na inicial, anotando-se, nesse mandado, que, caso os 

requeridos o cumpram, ficarão isentos de custas (art. 701, § 1º, do CPC).

Conste ainda no mandado, que, nesse prazo, independente de prévia 

segurança do juízo, as partes ré poderão opor embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 702, do CPC).

Havendo oferecimento de embargos pelas partes requeridas, 

manifeste-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

702, § 5º, do CPC.

 Em não havendo o cumprimento da obrigação ou rejeitados os embargos, 

“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”, 

prosseguindo-se a execução em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível (art. 702, § 8º, do CPC).

 Não cumprida à obrigação no prazo assinalado ou não oferecidos os 

embargos; ou, havendo oferecimento de embargos e após a manifestação 

da parte autora, façam os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132876 Nr: 203-28.2018.811.0008

 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: ELIZIA MARIA DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, entendo que, ausentes os requisitos necessários, os fatos 

merecem maior instrução, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do 

CPC), constando do mandado as advertências de que não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). Havendo na 

contestação alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte autora para replicar 

em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para deliberação. 

Tramita-se a ação com prioridade (art. 1.048, inc. I, do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 16 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 681-22.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora foi prorrogada por decisão do Juízo Universal, por mais 

180 (cento e oitenta) dias úteis; ou, até que se realize a Assembleia Geral 

de Credores, determino a suspensão da presente execução até o prazo 

fixado pelo Juízo Universal ou nova decisão posterior.

 Após o decurso do prazo, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 142-80.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premium Abatedouro de Animais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Colhe-se que a parte executada, intimada da decisão, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, bem como não comprovou o pagamento do 

valor.

 Dessa forma, INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos planilha 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Na sequência, com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos 

para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101434 Nr: 2532-18.2015.811.0008

 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: LETICIA DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 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, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109142 Nr: 1214-63.2016.811.0008

 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: SANCLAIR SANT'ANA TORRES, JAIR PEREIRA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS MENDES, ERICA 

RIBEIRO DE JESUS MENDES, ODAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARCELLE RODRIGUES 

PENA - OAB:39.556/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michele juliana noca - OAB:, 

MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos, etc.

Em razão da arguição das matérias elencadas no art. 337 e 350 do CPC, 

na forma do art. 351, INTIME-SE a parte autora para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132696 Nr: 88-07.2018.811.0008

 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: ODACIR DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela requerente (art. 344, do CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 15 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132860 Nr: 190-29.2018.811.0008

 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: CLAUDIO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Ex positis, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de sua 

residência, sob pena de indeferimento da ação, conforme preceitua o art. 

321 do CPC.No mesmo prazo concedido, poderá o autor ainda, caso 

compreenda pertinente, recolher as custas processuais referentes à 

propositura da presente demanda sem promover os esclarecimentos 

acima determinados. Também no mesmo prazo, caso requeira nos autos, 

poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, 

conforme o disposto no art. 98, §6.º, do CPC.Após a emenda da inicial ou 

o  t r a n s c u r s o  d o  p r a z o ,  t o r n e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 19 de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132861 Nr: 191-14.2018.811.0008

 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: VERA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Ex positis, entendo que, ausentes os requisitos necessários, os fatos 

merecem maior instrução, motivo pelo qual INDEFIRO, por ora, o pedido de 

antecipação da tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do 

CPC), constando do mandado as advertências de que não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). Havendo na 

contestação alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte autora para replicar 

em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132879 Nr: 206-80.2018.811.0008

 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: MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da parte autora ter 

idade superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132881 Nr: 208-50.2018.811.0008

 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: LAURA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 
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OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE 

a Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da parte autora ter 

idade superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 217-12.2018.811.0008

 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: DALVA CAZELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 19 

de fevereiro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133011 Nr: 307-20.2018.811.0008

 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: ANTONIO CUSTODIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Ex positis, entendo que, presentes provas inequívocas aptas ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se 

cabível o deferimento do pedido, pelo que DEFIRO a antecipação da tutela 

e DETERMINO que a Autarquia Ré conceda o benefício de pensão por 

morte ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária.CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), constando do 

mandado as advertências de que não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). Havendo na contestação 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora 

(art. 350, do CPC), INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias. Na sequência, conclusos para deliberação. Tramita-se a ação com 

prioridade (art. 1.048, inc. I, do CPC).INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133578 Nr: 695-20.2018.811.0008

 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: VSDS, CLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

FACULTO ao (à) procurador (a) dos autores para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, firme(m) a petição inicial, regularizando a situação 

processual, sob pena de ser considerado ato inexistente e, por 

consequência, acarretando no seu indeferimento (art. 321, do CPC).

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123925 Nr: 3170-80.2017.811.0008

 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: VALTEMIR SOARES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124366 Nr: 3431-45.2017.811.0008

 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: ELIETE VIEIRA MOLINA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97477 Nr: 81-20.2015.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO ROSARIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LUCIANA GOMES DE FREITAS - OAB:MT 14.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103500 Nr: 3786-26.2015.811.0008

 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: RITA FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123232 Nr: 2737-76.2017.811.0008

 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: ARNALDO EZEQUIEL MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101549 Nr: 2615-34.2015.811.0008

 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: ENI LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93574 Nr: 3355-26.2014.811.0008

 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: ERICLEIA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREIA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101727 Nr: 2731-40.2015.811.0008

 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: ROSIMARY FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2621-41.2015.811.0008

 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: DORIANE APARECIDA DA SILVA SINÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117309 Nr: 6180-69.2016.811.0008

 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 CEFALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106176 Nr: 5593-81.2015.811.0008

 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: ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95832 Nr: 5091-79.2014.811.0008

 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: ROSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108185 Nr: 674-15.2016.811.0008

 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: ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ARLINDO PEREIRA 

DE SOUZA, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

O exequente apresentou a planilha de cálculos às fls. 55/57.

Intimado o executado manifestou-se à fl. 61 v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.

Considerando que o executado concorda com os valores apresentados 

pelo exequente, a impugnação deve ser julgada procedente.

Sendo assim, ante a concordância expressa do executado, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 55/57 dos autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor devido, 

de acordo com cálculo apresentado às fls. 55/57.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

cumprimento da sentença.

 Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as 

determinações, e após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

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

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 821-41.2016.811.0008

 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: GERIEL PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 2529-63.2015.811.0008

 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: LAURINDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94160 Nr: 3791-82.2014.811.0008

 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: ELENICE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101406 Nr: 2505-35.2015.811.0008

 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: MARLENE DE FÁTIMA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24926 Nr: 1490-46.2006.811.0008

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARLENA 

DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Interdição, proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO BATISTA NUNES DE 

OLIVEIRA com a consequente nomeação de curador MARLENA DA SILVA 

DE OLIVEIRA.

 Com vista dos autos, o Ministério Público compareceu às fls. 89, 

requerendo que o exequente fosse intimado pessoalmente.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da exequente, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 94.

 Verifica-se, desde então, que o feito encontra-se paralisado em cartório, 

há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de JOÃO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA com a 

consequente nomeação de curador MARLENA DA SILVA DE OLIVEIRA.

 Sem custas.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 95606 Nr: 4941-98.2014.811.0008

 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: IRIO PRIEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95942 Nr: 5173-13.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 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: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, homologo para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação de fls. 

94/98, bem como, o acordo efetivado em p. 100/101, celebrado nestes 

autos de BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO promovida por JOÃO PEREIRA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que 

sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se o autor para que apresente os cálculos na forma acordada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vista ao INSS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 4192-86.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DEFENSOR DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte o requerente JORGE DEFENSOR DAS NEVES, reconhecendo a 

união estável com a falecida entre 1978 a 2000, e, como consequência, 

condeno o Requerido a pagar ao requerente o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso desde a data da citação em 19.06.2012.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO, ainda, a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios 

no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação desta sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da 

Súmula 111 do STJ. Importante destacar que os honorários devem incidir 

sobre o total da condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000,00 (um mil) salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54675 Nr: 880-68.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA MADALENA DA SILVA BENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS conceder aposentadoria por idade rural a AMELIA 

MADALENA DA SILVA BENICIO, bem como décimo terceiro salário, no 

valor correspondente a 100% do salário de benefício, com início desde a 

data da citação (28.06.2012), conforme entendimento do STJ. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inc. I e 490, do Código de Processo 

Civil. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96425 Nr: 5519-61.2014.811.0008

 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: WANDERLEI PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, julgo PROCEDENTE o presente pedido formulado por 

WANDERLEI PAULINO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o requerido a restabelecer 

ao autor o benefício do auxílio-doença, com renda mensal calculada de 

acordo com o artigo 61 da Lei nº 8213/91, correspondente a 91% do 

salário-de-benefício e, ainda, não poderá ter valor inferior a um salário 

mínimo, a partir da data da cessação do benefício (20.12.2013 – fl. 35). 

Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de auxílio-doença fica a 

cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e §10º da Lei 8.213/91. 
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Oficie-se a Gerência Executiva do INSS para que implante o benefício 

concedido, num prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93692 Nr: 3444-49.2014.811.0008

 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: IVONETE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por 

IVONETE APARECIDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95369 Nr: 4763-52.2014.811.0008

 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: SEBASTIANA TIGRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 À vista do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão ajuizada por SEBASTIANA TIGRE DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, e extingo o 

processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51571 Nr: 2320-36.2011.811.0008

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A, 

OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, 

proposta por BANCO FINASA BMC S/A em face de SEBASTIÃO SIMÃO.

 Intimado o exequente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo 

manteve-se inerte fls. 30.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por BANCO FINASA BMC S/A em face de 

SEBASTIÃO SIMÃO.

 Sem custas.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 1532-32.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORATO DE ANDRADE COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do que foi exaustivamente exposto, ACOLHO A PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO para JULGAR EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, 

inc. I do CPC.Diante o princípio da causalidade, arcará a impugnada com 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da diferença objeto da 

impugnação, se e quando perder a condição de necessitado, nos termos 

do § 3º do artigo 98 do NCPC, do qual o beneficia.No mais, considerando o 

pedido de habilitação de herdeiros, diante do falecimento do autor, e 

expedição de novo alvará para levantamento dos valores, constato que a 

Certidão de óbito informa a existência de dois filhos adultos, que por sua 

vez, não estão presentes no pedido de habilitação.Dessa forma, 

INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fl. 156 para regularizar o 

polo ativo da demanda, indicando todos os sucessores, nos termos do 

artigo 112 da Lei 8.213/91, no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos 

para análise.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90065 Nr: 407-14.2014.811.0008

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 
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favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117697 Nr: 6425-80.2016.811.0008

 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: AURORA DA SILVA DALAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte a requerente AURORA DA SILVA DALAZIN e, de como 

consequência, condeno o Requerido a pagar a requerente o benefício 

previdenciário de pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso desde o requerimento 

administrativo em 05.01.2016.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO, ainda, a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. 

Importante destacar que os honorários devem incidir sobre o total da 

condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000,00 (um mil) 

salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44097 Nr: 323-52.2010.811.0008

 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: CARLOS ARANTES DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por CARLOS ARANTES DO 

LAGO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida às fls. 116.

À fl. 117-v o INSS, citado, deixou de apresentar impugnação no prazo 

legal.

Expedidos os respectivos RPV’s e alvarás.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como relatado, houve o recebimento da quantia integral da execução, já 

foi levantada pela parte autora, imperando-se a extinção pelo pagamento.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925 do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

Sem custas, dado a isenção legal da parte devedora.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46955 Nr: 3121-83.2010.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS SOARES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por MARCOS SOARES 

BORGES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida às fls. 107.

À fl. 108-v o INSS, citado, deixou de apresentar impugnação no prazo 

legal.

Expedidos os respectivos RPV’s e alvarás.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como relatado, houve o recebimento da quantia integral da execução, já 

foi levantada pela parte autora, imperando-se a extinção pelo pagamento.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925 do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

Sem custas, dado a isenção legal da parte devedora.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37188 Nr: 3481-86.2008.811.0008

 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: ANTONIA RITA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por ANTONIA RITA DE JESUS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO a habilitação do herdeiro Esveraldo de Jesus Ponce, 

conforme peticionado às fls. 120/126 dos autos.

Promova-se a alteração do polo ativo da presente demanda.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 3638-25.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 324 de 746



PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de MARIA APARECIDA LOPES, alegando, em 

síntese, excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 65.982,08 (sessenta e cinco mil novecentos e 

oitenta e dois reais e oito centavos).

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Trata-se de Impugnação à Execução em que o INSS argumenta excesso 

nos valores apresentados pela exequente, sobretudo, causados pela 

utilização de termo final incorreto e a abrangência dos honorários 

advocatícios por todo o período cobrado.

Pois bem. As assertivas do executado merecem prosperar, vez que, nos 

cálculos da exequente, o termo final adotado foi diverso do correto, que é 

17.05.2015, data anterior ao inicio do pagamento do benefício.

Da mesma forma, quanto aos honorários advocatícios, estes deveriam ser 

calculados até a data do Acórdão, todavia, o exequente não inseriu a 

competência final para o cálculo dos honorários, causando excesso.

Assim, comprovados que os cálculos da exequente apresentam 

equívocos, o acolhimento desta impugnação é medida que se impõe.

Desta feita, ACOLHO a presente Impugnação à Execução para 

HOMOLOGAR os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados 

pelo impugnante às fls. 130-v.

De acordo com o §1º do artigo 85 do CPC juntamente com a leitura do §11 

do mesmo artigo, impõe a este Juízo a fixação dos honorários 

advocatícios.

Sendo assim, diante da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 85, § 3º, do 

Código de Processo Civil, em 10% do valor da causa, observando a justiça 

gratuita que lhe favorece.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 1394-21.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105680 Nr: 5285-45.2015.811.0008

 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: MARIA LUZIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por MARIA 

LUZIA DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.Sucumbente, condeno a Autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e no pagamento dos honorários 

advocatícios dos Procuradores do Réu, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, observados, quanto à exigibilidade, os termos do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 489-50.2011.811.0008

 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: ARLINDA DE SOUZA QUINHONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Idade, 

proposta por ARLINDA DE SOUZA QUINHONES em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da exequente, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 108.

 Verifica-se, desde então, que o feito encontra-se paralisado em cartório, 

há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por ARLINDA DE SOUZA QUINHONES em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Sem custas.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101629 Nr: 2661-23.2015.811.0008

 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: ANTONIO LEITE DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42768 Nr: 2806-89.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PEREIRA, LUCILENE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24642 Nr: 1155-27.2006.811.0008

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Vilela de Paula - 

OAB: 17.447-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 285-69.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por LINDALVA ANA DE SANTANA nos autos da presente 

ação que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Revogo a tutela antecipada concedida à fls. 

35/36.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96432 Nr: 5525-68.2014.811.0008

 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: MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9.495-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como ao 

pagamento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, devidos a partir da data 

citação da autarquia requerida (06/04/2009 – fl.72); até a efetiva 

implantação da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da 

data da perícia médica em 23/03/2012 (fls.114), por ser a data em que a 

Autora teve o inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, 

quando então cessará o benefício de auxílio-doença.Diante do 

requerimento feito na exordial, RATIFICO a antecipação de efeitos da tutela 

deferida.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Das 

verbas em atraso - No que tange à correção monetária e os juros legais, 

os índices e percentuais, deverão obedecer às disposições contidas no 

artigo 1º F, da Lei 9.494/97, bem como, no item 4.3 do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013, 

sendo certo que a correção monetária deverá incidir sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, enquanto os 

juros de mora serão contados a partir da citação, para as parcelas 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.No que tange quanto ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO ao pagamento dos 

Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código 

de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105102 Nr: 4894-90.2015.811.0008

 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: MONICA NALINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18.489/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por MONICA NALINI DA SILVA nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48221 Nr: 49-54.2011.811.0008

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE LAUMAR MENDES PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para dizer o que for de seu onteresse no 

prosseguimento do feito, no prazo de10(dez) dias,sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95908 Nr: 5148-97.2014.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves De Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por MARIA 

EDUARDA FERNANDES MONTEIRO menor representada por sua genitora 

ADALGISA FERNANDES DA SILVA em face de JOSÉ MARIA CONCEIÇÃO 

MONTEIRO.

 Intimado o exequente para dar prosseguimento ao feito, o mesmo 

manteve-se inerte fls. 37.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por MARIA EDUARDA FERNANDES 

MONTEIRO menor representada por sua genitora ADALGISA FERNANDES 

DA SILVA em face de JOSÉ MARIA CONCEIÇÃO MONTEIRO.

 Sem custas.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98253 Nr: 613-91.2015.811.0008

 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: JdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 86676 Nr: 2483-45.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 30-v, atenda-se conforme requerido.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51739 Nr: 2488-38.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GARCIA ROMERO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113773 Nr: 3949-69.2016.811.0008

 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: EDINALVA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristielia Leila Lara Sansão - 

OAB:20647-MT

 Vistos etc. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município solicitando novo 

agendamento para realizar perícia no interditado. Agendado a perícia, 

encaminhem-se, como quesitos do Juízo, a serem respondidos pelo perito, 

os seguintes: a) O interditando é portador de enfermidade ou deficiência 

mental?; b) Essa enfermidade ou deficiência é permanente?; c) Essa 

enfermidade ou deficiência mental tornam o interditando totalmente incapaz 

de compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade?; d) Essa 

enfermidade ou deficiência mental tornam o interditando parcialmente 

incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade?; 

e) o interditando necessita utilizar remédios controlados? Em caso 

positivo, quais os seus efeitos?; f) O interditando é ébrio habitual, ou 

viciado em tóxicos? Caso positivo, essa circunstância reduz seu 

discernimento?; Fica facultado às partes a apresentação de quesitos, no 

prazo de 05 (cinco) dias; Com o laudo nos autos, vista as partes e ao 

Ministério Público para se manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115038 Nr: 4773-28.2016.811.0008

 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: BRUNA OENNING BERNARDINO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime-se o requerido para apresentar as 

contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131649 Nr: 7487-24.2017.811.0008

 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: MARIA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, 

não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em 

que a autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção que não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131731 Nr: 7522-81.2017.811.0008

 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: ERIVAN COSTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, 

não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em 

que o autor visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção que não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95 Nr: 3-71.1988.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES, LUIZ BATISTA BARRETO, 

MARIBEL JONADARQUE ALHCHTT BATISTA BARRETO, EXPOLIO DE JOSE 

ROBERTO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Elias Filho - 

OAB:2546, ELIDÍO LOPES MESQUITA FILHO - OAB:MT 2518 e 1891, 

JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da devolução da correspondência pela ECT com a informação de 

endereço insuficiente e endereço desconhecido, intime-se o causídico 

para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26291 Nr: 2338-33.2006.811.0008

 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: JUVENIL DO NASCIMENTO, ANTONIA IVONETE DE 

ARAUJO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38064 Nr: 597-50.2009.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henderson Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43690 Nr: 3479-82.2009.811.0008

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83610 Nr: 442-08.2013.811.0008

 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: ZILDA PINTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS. em face da r. Sentença prolatada por este Juízo as 

fls. 99/100, onde a parte embargante narrou à existência de vício 

necessário de saneamento, consistente em contradição, posto que à 

medida em que ordena à expedição de novo requisitório em desacordo 

com a vedação constitucional ao fracionamento da execução para 

recebimento das parcelas através de RPV.

2. De fato, verifica se que razão assiste a parte embargante, posto que ao 

homologar os cálculos, este juízo cometera error in judicando ao constar 

na paragrafo 5º, da r. Sentença (fls. 99) a Expedição dos valores por 

Requisição de Pequeno Valor - RPV.

3. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos e os acolho, nos 

termos do art. 1.022, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, para 

modificar a r. Sentença de fls. 99, com efeito infringente, de modo a 

determinar incidência do teto constitucional de 60 salários mínimos sobre o 

montante total em execução no presente feito, expedindo-se nova 

requisição tão somente sobre a diferença existente até tal limite.

 4. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 417-24.2015.811.0008

 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: FERNANDO RAPHAEL MODESTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, onde o requerido comprova o pagamento 

voluntário. Sendo assim, intime-se o autor na pessoa de seu advogado 

para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113294 Nr: 3629-19.2016.811.0008

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO MAGALHAES DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, dê-se vistas dos autos ao procurador do autor, 

para requerer o que for de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114701 Nr: 4557-67.2016.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, Thomas Augusto 

Capeletti, Salesio Everling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tetsuo No, Satsuki No

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SATIKO NO MENDES 

- OAB:34404

 Vistos...

Recebo o recurso de apelação nos seus regulares efeitos (artigo 1.012, 

caput, do NCPC).

Cumprida todas as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 do 

Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos, com as homenagens 

deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para regular processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54270 Nr: 475-32.2012.811.0008

 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: ARLETE ALMEIDA RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVÊNIO DPVAT- ITAÚ SEGUROS S/A

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas 

partes.Tendo em vista que a parte requerida já efetuara o pagamento da 

indenização securitária (fls. 153/154), expeça-se o competente alvará de 

liberação em favor da parte autora. Transmita-se, via malote digital, o 

alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, 

junte-se.Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 

16/2011-CGJ, cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, 

para que tome ciência da liberação efetuada.Custas e honorários, se 

houver, na forma transigida pelas partes no acordo de fls. 

150/152.Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86676 Nr: 2483-45.2013.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dr. DALILA ANDRADE ARANTES DE SALES 

OAB/MT 15497, Nomeado para apresentar contestação para o requerido 

DIVINO RODRIGUES CAMPOS, no prazo legal, nos termos da decisão de 
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fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94556 Nr: 4125-19.2014.811.0008

 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: MARIA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:, 

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PRO. FD 2139167

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96071 Nr: 5262-36.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELISIO DE SALES ABRANTES, NIDIA RODRIGUES 

SILVA, NILZA DAS GRAÇAS RODRIGUES TORRES, MUJACY PEREIRA DE 

OLIVEIRA, LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, Marta Rodrigues, JOEL GOMES, 

ANTONIO BALBINO BARBOSA, AGOSTINHO DEMARCHI, MARIA MARLENE 

JACINTO TOFANELLI, WALDOMIRO DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS 

TURKOT, OSNI DELLA GIUSTINA, TOMISTOCLES FERREIRA LEITE, ARLETE 

DE SOUZA OLIVEIRA, ZORILDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235-RJ

 22. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código 

de Processo Civil.23. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da causa.24. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113773 Nr: 3949-69.2016.811.0008

 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: EDINALVA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristielia Leila Lara Sansão - 

OAB:20647-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dr. CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO, 

OAB/MT 20647, Nomeado para apresentar contestação para o requerido 

WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA, no prazo legal, nos termos da 

decisão de fls.28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113773 Nr: 3949-69.2016.811.0008

 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: EDINALVA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristielia Leila Lara Sansão - 

OAB:20647-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dr. CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO, 

OAB/MT 20647, Nomeado para apresentar contestação para o requerido 

DIVINO RODRIGUES CAMPOS, no prazo legal, nos termos da decisão de 

fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132105 Nr: 7748-86.2017.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CANDIDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em análise à exordial, verifico que a parte autora deixou de requerer 

gratuidade da justiça, bem como não comprovou o recolhimento de custas 

e taxas judiciárias. Ademais, anoto ainda que o requerente não aportou 

aos autos documentos indispensáveis à propositura dos presentes 

embargos e não juntou procuração outorgando poderes ao advogado 

subscritor da exordial.

 2. Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, providenciando o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, assim como apresente os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, aptos a comprovarem fato constitutivo de seu 

direito, bem como procuração outorgada ao causídico subscritor da peça 

inaugural, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do 

Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, apensem-se estes autos aos 

de nº 1016-26.2016.811.0008 – Código 108763.

4. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133710 Nr: 788-80.2018.811.0008

 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: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 
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convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133603 Nr: 714-26.2018.811.0008

 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: UELLITON JERRI DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES DA SILVA

 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 15:45 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.: 131635 Nr: 7473-40.2017.811.0008

 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: ADRP, RRQDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 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 03 de Abril 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.: 50154 Nr: 1461-20.2011.811.0008

 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: LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:, Silvia Costa Naves - OAB:Proc. Federal

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do recurso de apelação retro, intime o autor para apresentar as 

contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119586 Nr: 552-65.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

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

OAB:9708-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do depósito voluntário retro, intime o autor para que no prazo de 

05 (cinco) dias, indique a conta para transferência dos valores.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133416 Nr: 587-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR GOMES MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 Autos: 587-88.2018.811.0008 - Código: 133416.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 17 de abril de 

2018, às 13h30.

III - Intimem-se a testemunha e o acusado, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131742 Nr: 7527-06.2017.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para efeito de 

convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas:a) proibição de 

aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite 

mínimo de 200 (duzentos) metros;b) proibição de realizar contato com a 

ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação;c) vedação de frequentar a residência e trabalho, residência 

de parentes e o local de trabalho da ofendida;As medidas terão vigência 

até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo principal, 

ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor.Não 

obstante, considerando a notícia de que até o momento não aportou neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, posterga-se os efeitos 

das respectivas medidas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos 

termos do art. 201, §2º, do CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo 

novas investidas por parte do agressor, no prazo acima mencionado, 

poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes autos para requerer 

o que de direito.Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, 

em caso de eventual e novo comportamento desviado do indiciado.Por 

derradeiro, intime-se pessoalmente o requerido e vítima desta decisão 

cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

custódia cautelar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público 

e a requerente.Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente 
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incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do 

Bugres/MT, 22 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.: 35414 Nr: 1786-97.2008.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MOISES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 Autos: 1786-97.2008.811.0008 - Código: 35414

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Trata-se de execução penal em que figura como recuperando Ailton 

Moises da Silva, qualificado, condenado pela prática do crime previsto no 

art. 121, § 2°, incisos I, III e IV do CPB a pena de 14 (quatorze) anos de 

reclusão – pela prática descrita no art. 211 do CPB a pena de 01 (um) ano 

de reclusão – pelo crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06 a pena de 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa – pelo crime disposto no art. 

33 da Lei 11.343/06 a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 dias multa 

- pela prática descrita no art. 180 do CPB a pena de 01 (um) ano de 

reclusão e 10 dias multa.

Audiência admonitória para progressão em regime semiaberto realizada no 

dia 29 de agosto de 2016 (fls. 527/530).

O Juízo elaborou cálculo penal (doc. anexo).

Relatados, decide-se.

II-

Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e 

efeitos legais, sem prejuízo de posterior impugnação.

Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, inciso X da 

lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal), perfaça o 

encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do 

estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao sentenciado, 

servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser 

arquivada no prontuário do executando, tudo em conformidade com a 

resolução acima balizada.

Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício, 

o qual ocorrerá em 26 de junho de 2018.

Cientifique o reeducando e envie o cálculo penal, a Defensa, bem como o 

Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133732 Nr: 802-64.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DUTRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

 Autos: 802-64.2018.811.0008 - Código: 133732.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 08 de maio de 

2018, às 13h45.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 20 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: 0500376-97.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVERNAZ CHAVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

EXECUTADA, da r. DECISÃO ID do documento 11616819. “...INTIME-SEa 

executada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 4.267,84, conforme planilha apresentada 

no Id. 7347344, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob 

pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por 

cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) ARMINDO BATISTA DA ROCHA, brasileiro, brasileiro, viúvo, 

portador da Cédula de Identidade Rg nº 0247246-5 SSP/MT e inscrito no 

CPF sob o nº 352.562.731-91, residente e domiciliado na Rua Planalto, nº 

01, Bairro Maracanã, nesta cidade de Barra do Bugres– Mato Grosso 

(Fone:996778649) A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 Hora: 15:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000079-28.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ARMINDO BATISTA 

DA ROCHA Advogados do(a) REQUERENTE: SAULO ALMEIDA ALVES - 

MT13615/O-O, MICHELE JULIANA NOCA - MT0007622A Parte Ré: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BERNARDINO MEIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) MARCOS BERNADINO MEITO, residente e domiciliado na Av. 

Ricardo Guedes da Silva, nº 370, Bairro São Raimundo, nesta cidade de 

Barra do Bugres. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/03/2018 Hora: 15:20 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000060-22.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS 

BERNARDINO MEIATO Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELE JULIANA 

NOCA - MT0007622A, SAULO ALMEIDA ALVES - MT13615/O-O Parte Ré: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO)

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI, brasileira, 

convivente, servidora pública, RG nº 11071148 SSP/MG e CPF nº 

062.418.256-82, residente e domiciliado à Rua Beija Flor, nº 100, Bairro 

Jardim Imperial, Barra do Bugres/MT. Advogados do(a) REQUERENTE: 

ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT0019825A, CAIO ALEXANDRE OJEDA 

DA SILVA - MT19856/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/04/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001227-11.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.322,93; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDRESSA RODRIGUES SANTOS CARCIOLARI 

Parte Ré: ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS 

LTDA E OUTROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) ANDRESSA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, 

professora, nascida em 08/01/1983, portador do RG 13195425 SSP/MT, 

inscrita no CPF 929.905.501-78, telefone de contato (65) 9604-8977, 

residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, nº 381, bairro 

Ouro Verde, podendo ser encontrada ainda na Escola Estadual Wilson de 

Almeida, Av. Mato Grosso, nº 454 - Centro, fone (65) 3332-1295, na 

cidade Nova Olímpia/MT, CEP: 78370-000, A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 09/04/2018 

Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001087-74.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.135,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

MT23411/O-O Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2018-DF   CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais.RESOLVE:Art. 1º - NOMEAR ANDREZZA ZULEIKA DE OLIVEIRA, 

matricula 25916, inscrita no CPF nº. 593.394.541-20, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE- VII, no Gabinete 

do Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Davi Benetti, com 

efeitos 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 

Tribunal de Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2018 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha   Juíza de Direito e Diretora do Foro              

table

 PORTARIA N. 12/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis em Substituição Legal, no 

uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR ANDREZZA ZULEIKA DE OLIVEIRA, matricula 25916, 

inscrita no CPF nº. 593.394.541-20, para exercer em comissão o cargo de 

Assessora de Gabinete I, PDA-CNE- VII, no Gabinete do Juiz de Direito da 

1ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Davi Benetti, com efeitos 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 Tribunal de 

Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 12/2018-DF   CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais.RESOLVE:Art. 1º - NOMEAR ANDREZZA ZULEIKA DE OLIVEIRA, 

matricula 25916, inscrita no CPF nº. 593.394.541-20, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE- VII, no Gabinete 

do Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Davi Benetti, com 

efeitos 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 

Tribunal de Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2018 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha   Juíza de Direito e Diretora do Foro              

table
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 PORTARIA N. 12/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis em Substituição Legal, no 

uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR ANDREZZA ZULEIKA DE OLIVEIRA, matricula 25916, 

inscrita no CPF nº. 593.394.541-20, para exercer em comissão o cargo de 

Assessora de Gabinete I, PDA-CNE- VII, no Gabinete do Juiz de Direito da 

1ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Davi Benetti, com efeitos 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 Tribunal de 

Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 20 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80589 Nr: 1099-13.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS NOGUEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1099-13.2016.811.0050 (Código 80589)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Jose Carlos Nogueira Souza

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Jose Carlos Nogueira Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 34, e apresentou resposta à acusação às f. 35, 

por meio da DPE.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018, às 17 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78342 Nr: 4211-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DIAS PUDO, BRAYHAN GEÉRISON DA 

COSTA TREZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4211-24.2015.811.0050 (Código 78342)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Brayhan Geérison da Costa Trezzi

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Brayhan Geérison da Costa Trezzi, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O acusado foi citado às f. 41, e apresentou resposta à acusação às f. 

46-49, por meio da DPE.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018, às 16:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 2797-54.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2797-54.2016.811.0050 (Código 83406)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Valmir José dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Valmir José dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f 37, e apresentou resposta à acusação às f. 

30-34 por meio de advogado constituído.

De início, certifique a Sra. Gestor Judiciária quanto a apresentação/juntada 

de procuração do causídico em questão, de modo que, em caso negativo, 

fico prazo de cinco dias para a juntada do documento mencionado.

Quanto mais, compulsando os autos com a devida diligência verifico não 

estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

dispostas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __________________, às 

____________ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86278 Nr: 4675-14.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO ZONAZOKAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Edezio Zonazokae, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 54 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio da defensoria pública às f. 55-59.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 
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audiência de instrução para o dia __________________, às 

____________ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86836 Nr: 60-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GOMES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Augusto Gomes de Paula, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f 40, e apresentou resposta à acusação às f. 43 

por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia _18/04/2018, às 16 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89005 Nr: 1217-52.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1217-52.2017.811.0050 (Código 89005)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Gilvan dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Edvan José da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 52 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio da defensoria pública às f. 53.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 04/04/2018, às _17__ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4010 Nr: 1541-38.2000.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI, CÉLIA 

APARECIDA MARCIANO DA SILVA, RICARDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 139 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36807 Nr: 159-24.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 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: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 94 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63069 Nr: 1066-28.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEL FÁBIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1066-28.2013.811.0050 (Código 63069)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Jardel Fábio Ferreira

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Jardel Fábio Ferreira, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 68, e apresentou resposta à acusação às f. 

77-80, por meio da DPE.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 04/04/2018, às 16 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 83272 Nr: 2719-60.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 Autos nº 2719-60.2016.811.0050 (Código 83272)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Gelson de Oliveira Almeida

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Gelson de Oliveira Almeida, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 57 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio de advogado constituído às f. 58-60.

De início, certifique a Sra. Gestor Judiciária quanto a apresentação/juntada 

de procuração do causídico em questão, de modo que, em caso negativo, 

fico prazo de cinco dias para a juntada do documento mencionado.

Quanto mais, compulsando os autos com a devida diligência verifico não 

estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

dispostas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __________________, às 

____________ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83587 Nr: 3037-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA DO NASCIMENTO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3037-43.2016.811.0050 (Código 83587)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Jeova do Nascimento Sampaio

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Jeova do Nascimento Sampaio, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Às f. 71 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio da defensoria pública do Estado do Pará às f. 72-80.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __________________, às 

____________ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83601 Nr: 2921-37.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2921-37.2016.811.0050 (Código 83601)

Autor: Ministério Público

Réu(s): José Roberval de Lima Silva

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Jose Roberval de Lima Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 39, e apresentou resposta à acusação às f. 

42-45, por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 14/03/2018, às 14:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84987 Nr: 3724-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROBERTO BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Autos nº 3724-20.2016.811.0050 (Código 84987)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Tiago Roberto Biava

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Tiago Roberto Biava, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 40, e apresentou resposta à acusação às f. 

44-46, por meio de advogado constituído.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 14/03/2018, às 14 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89216 Nr: 1317-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1317-07.2017.811.0050 (Código 89216)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Gilvan dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Gilvan dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 50 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio da defensoria pública às f. 51.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 04/04/2018, às 16:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 11/04/18, às 12 horas, para submissão do pronunciado a 

julgamento por seus pares.

 INTIMEM-SE o réu 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, o 

Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

 Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela defesa do 

pronunciado, 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 desta magistrada presidente do e. Tribunal do Júri.

 REQUISITE-SE ainda do Poder Público municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 1330-21.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8065, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:10.127

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte embargante e a parte embargada, na pessoa de seus advogados, 

via DJE, para, querendo, proceda o preparo da Carta Precatória expedida 

nos presentes autos, às fls. 102 (a qual se encontra na contra-capa do 

feito), bem como para retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo 

Deprecado, comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 2549-59.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DE OLIVEIRA DANTAS, JORGE VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu 

Jorge Vogel, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo legal 

apresente suas alegações finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79710 Nr: 616-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATSON FELIPE PEREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 616-80.2016.811.0050 (Código 79710)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Watson Felipe Pereira Moura

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Watson Felipe Pereira Moura, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado por meio de carta precatória encaminhada a Comarca 

de Arenápolis conforme se vê às f. 57, e apresentou resposta à 

acusação às f. 60, por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 14/03/2018, às 15 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81044 Nr: 1359-90.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO MARTINS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1359-90.2016.811.0050 (Código 81044)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Lourivaldo Martins de Jesus

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 
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Lourivaldo Martins de Jesus, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 33, e apresentou resposta à acusação às f. 34, 

por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018, às 18 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83400 Nr: 2791-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2791-47.2016.811.0050 (Código 83400)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Pascoal Gonçalves Filho

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Pascoal Gonçalves Filho, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 44, e apresentou resposta à acusação às f. 

47-52 por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __________________, às 

____________ horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 4677-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDACT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4677-81.2016.811.0050 (Código 86280)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Igor Felipe de Arruda Costa Taques

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Igor Felipe de Arruda Costa Taques, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O acusado foi citado às f. 60, e apresentou resposta à acusação às f. 61, 

por meio da Defensoria Pública.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 14/03/2018, às 15:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86777 Nr: 21-47.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILTON SANTOS ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiencia aprazada anteriormente para o dia 04 de abril de 2.018, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89313 Nr: 1383-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT

 Autos nº 1383-84.2017.811.0050 (Código 89313)

Autor: Ministério Público

Réu(s): José de Jesus dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

José de Jesus dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

O acusado foi citado às f. 30, e apresentou resposta à acusação às f. 

31-40 por meio de advogado constituído.

De início, certifique a Sra. Gestor Judiciária quanto a apresentação/juntada 

de procuração do causídico em questão, de modo que, em caso negativo, 

fico prazo de cinco dias para a juntada do documento mencionado.

Quanto mais, compulsando os autos com a devida diligência verifico não 

estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

dispostas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 18/04/2018, às 15:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89393 Nr: 1433-13.2017.811.0050
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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: ESN, MESN, ASDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1433-13.2017.811.0050 (Código 89393)

Requerente: Antônia Simone dos Santos Silva

 Requerido: Francisco de Assis da Conceição Neres

Vistos.

Trata-se de ação de guarda e alimentos, proposta por Antônia Simone dos 

Santos silva, em desfavor de Francisco de Assis da Conceição Neres.

Mantendo a decisão de f. 23-25.

Designo audiência de conciliação para o dia 03/04/2018, às 14h30min.

Cite-se o réu, no endereço informado às f. 40, na forma do artigo 212, § 1º 

e 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso I, do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

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

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

Ciência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo servindo a 

presente como Mandado/Carta Precatória.

 Campo Novo do Parecis/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91071 Nr: 2463-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON CRISOSTOMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:9585/MT, LINDOLFO ALVES 

DA COSTA - OAB:4366

 Autos nº 2463-83.2017.811.0050 (Código 91071)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Cleidson Crisostomo de Souza

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Cleidson Crisostomo de Souza, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O acusado apresentou resposta à acusação por meio de advogado 

constituído às f. 65-69, de modo que, considerando que não constam nos 

autos o retorno da missiva de citação deste, dou o mesmo por citado, uma 

vez que a procuração de f. 69 se encontra devidamente assinada pelo réu 

em comento.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 02/04/2018, às 17:30 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92809 Nr: 3448-52.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO SEBASTIÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3448-52.2017.811.0050 (Código 92809)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Jose Aparecido Sebastião Nunes

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Jose Aparecido Sebastião Nunes, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Às f. 41 o acusado foi citado, oportunidade em que apresentou resposta à 

acusação por meio da defensoria pública às f. 42.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 18/004/2018, às 14 horas.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no § 1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas as declarações das vítimas, serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 3679-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:

 Vistos.

Defiro o Pleito Ministerial às f. 115.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Ipirá-BA, ao endereço 

informado às f. 116-117.

Sem prejuízo, designo audiência de interrogatório para o dia 19/03/2018, 

às 17h00min.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação do 

pedido de f. 118-119.

Após, voltem concluso para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94497 Nr: 4469-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª VARA DE RIO PARDO/RS, JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIR SANTANA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL REGIS LIMA 

GOULART - OAB:38779/RS

 Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia _14___ de 
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__março__________ de 2018 às _16_____h_15____min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94897 Nr: 4694-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Autos n° 4694-83.2017.811.0050 (Código 94897)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: João Medina

Vistos em substituição legal.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face João Medina, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 66 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia 19/03/2018, às 17h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96272 Nr: 241-11.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, JOEL RIBEIRO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DE FAZENDAS INTROVINI 

CARLOS SINÃO INTROVINI E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FATIMA ZAMAR - 

OAB:MT-4310A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Se preenchidos os requisitos legais, cumpra-se conforme descrito no 

campo finalidade, servindo-se cópia da presente como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 

_____21/03/2018_______, às __17:45_horas.

 Oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90968 Nr: 2397-06.2017.811.0050

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

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRA DE AMORIM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 18 de abril de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83603 Nr: 2923-07.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35708 Nr: 2497-05.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SALES MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia _04_ de ___abril__ de 2018 

às _15_h_00_min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão de f. 656.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 2808-59.2011.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA, INDIANA SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:4045/O

 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 apresente, no prazo de 

05(cinco)dias, o endereço da requerida Indiana Seguros S. A..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77971 Nr: 3970-50.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Considerando a incompatibilidade de pauta e, ainda pelo fato desta 

Magistrada estar cumulando as duas Varas desta Comarca, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 340 de 746



Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84734 Nr: 3625-50.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELIQUIAS SANTOS & NEUMANN LTDA, 

FÁBIO RELÍQUIAS SANTOS, SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Diante disso, 

indefiro os pedidos de f. 39-40.Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15794 Nr: 2709-36.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEMOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6.835/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, indefiro o pedido de f. 212.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26880 Nr: 301-33.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:MT- 18.293-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos, face a penhora realizada em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30009 Nr: 68-02.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MESSIAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 

CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/MT

 Nesses termos, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 487, I 

do CPC, formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Homologo os cálculos apresentados pelo impugnante.Condeno o 

impugnado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma 

vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.DETERMINO ainda, a intimação do impugnante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a implantação do benefício concedido ou 

comprove a devida implantação, sob pena de multa diária de R$200,00 

(cem) reais, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.Deixo de remeter 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 

496, § 3º, I do CPC.Publique-se.Registre-se.Intimem-se as partes por meio 

de seu patrono, via DJE. Transitada em julgado, sendo o crédito inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da 

Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72803 Nr: 843-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZIELLY MARIA PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, 

existindo outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração 

pública estadual para tentativa de localização de bens em nome do 

executado.Diante disso, indefiro os pedidos de f. 53.Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o 

atual paradeiro do bem, de modo que, em caso negativo quanto à 

localização, que comprove as diligências no feito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73168 Nr: 1048-36.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIVAN RIBEIRO MARTINS, AMERON RIBEIRO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o Infojud, trata-se de medida excepcional uma vez que dá 

acesso a dados fiscais da parte pesquisada, o que pode ocasionar 

quebra de sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo 

indiscriminadamente.Destarte, o poder judiciário não é órgão consultivo à 

disposição da parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens 

e endereço a fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à 

disposição do judiciário medidas a serem adotadas em casos 

excepcionais.Diante disso, indefiro os pedidos de f. 39-40.Intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o 
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atual endereço do executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto 

à localização, que comprove as diligências no feito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12049 Nr: 2165-82.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Autos nº Código 12049

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Comércio de Secos e Molhados, Deni Nafez Bazi

Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco 

S/A em desfavor de Comércio de Secos e Molhados e Deni Nafez Bazi, 

devidamente qualificado na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 193-194 pugnando pela 

consulta via sistema Renajud e Infojuda fim de localizar bens do 

executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, é importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos.

Quanto ao Infojud, trata-se de medida excepcional uma vez que dá acesso 

a dados fiscais da parte pesquisada, o que pode ocasionar quebra de 

sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo indiscriminadamente.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Renajude/Infojud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens das devedoras.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud e Infojud, pois o exequente 

não indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há 

veículos/bens em nome do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 2072-07.2012.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, LEONILDO PEREIRA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO o pedido de f.58-63, mantendo incólume a decisão de 

f.57.Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, de modo que, em 

caso negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito, 

sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 367-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AMÉRICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Diante disso, 

indefiro os pedidos de f. 55-58.Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73077 Nr: 991-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 991-18.2015.811.0050 Código 73077

Exequente: Gerdau Aços Longos S/A

Executado: Construtora Pro Silo Sociedade Simples LTDA

Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo(a) Gerdau Aços 

Longos S/A em desfavor de Construtora Pro Silo Sociedade Simples 

LTDA, devidamente qualificado na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 75-76 pugnando pela 

consulta via sistema Renajud fim de localizar bens do executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, é importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Renajud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens das devedoras.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud, pois o exequente não indicou 
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a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em 

nome do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte executada, de modo que, 

em caso negativo, comprove as diligências no feito sob pena de 

arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78488 Nr: 4321-23.2015.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASF, LASF, AASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4321-23.2015.811.0050 (Código 78488)

Autor: Ana Amelia Sobrinho Sousa

Requerido: Roberto Rodrigues Ferreira.

Vistos.

Diante do ofício de f. 36 v, designo audiência de conciliação para o dia 

___07__ de _____junho_____________de___2018________, às 

___14_h__00__min.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Tuntum – MA e 

certifique-se acerca do seu cumprimento, antes da data da audiência, a 

fim de preservar o princípio da celeridade processual.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95172 Nr: 4845-49.2017.811.0050

 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: ILC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4845-49.2017.2017.811.0050 (Código 95172)

Autor (a): Ivanir Lourenço Costa

Requerido: Antonio Costa

Vistos.

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 audiência de conciliação para o dia ___19___ do mês de 

_____julho_____________do ano de 2018 às __15__horas __30__ min.

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, inciso I, do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

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

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ____ de fevereiro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39809 Nr: 65-42.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE CREPALDI PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:MAT. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6542-2012.811.0050 (Código 39809)Exequente: Agência 

Nacional de TelecomunicaçõesExecutado: Donizete Crepaldi 

PontesVistos.Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo(a) 

Agência Nacional de Telecomunicações em desfavor de Donizete Crepaldi 

Pontes, devidamente qualificados(as) na exordial.A parte exequente 

comparece aos autos, às f. 35-36 pugnando pelo acesso aos Sistemas 

BACENJUD e SIEL a fim de localizar o endereço do executado.Decido.Sem 

delongas, quanto ao pedido de busca por endereço via Bacenjud e Siel, 

insta salientar que o exequente não exauriu todas as possibilidades para 

encontrar o atual endereço da parte requerida, fundamentando o seu 

pedido apenas nas tentativas frustradas, o que é insuficiente para 

justificar a expedição de ofício e outras diligências para localização do 

endereço do requerido.Existem decisões que amparam a tese aqui 

perfilhada, como se verifica de julgado do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, (...))No mesmo sentido, também:(...) Ademais, o poder judiciário 

não é órgão consultivo à disposição da parte, devendo o interessado 

diligenciar em busca de bens e endereço a fim de dar prosseguimento à 

demanda, sendo as vias à disposição do judiciário medidas a serem 

adotadas em casos excepcionais.Diante disso, indefiro os pedidos de f. 

35-36.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos o atual endereço do executado/réu, de modo que, em caso 

negativo quanto à localização, que comprove as diligências no feito sob 

pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 559-04.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo(a) Sicredi 

Sudoeste MT/PA em desfavor de Marcos Antônio Silveira, devidamente 

qualificado na exordial.A parte exequente comparece aos autos, às f. 

79-80 pugnando pela consulta via sistema Renajud e Infojud fim de 

localizar bens do executado.Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

Decido. Proceda a secretaria, com o desentranhamento da petição de 

f.84-85 uma vez que estranha aos autos.Sem delongas, é importante 

consignar que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização 

de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém 
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não serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a 

penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o 

credor indicar o local em que se encontram os veículos.Quanto ao Infojud, 

trata-se de medida excepcional uma vez que dá acesso a dados fiscais 

da parte pesquisada, o que pode ocasionar quebra de sigilo, não podendo 

o magistrado fazê-lo indiscriminadamente.Não obstante a tentativa de 

penhora online, esta, aliás, a primeira na lista de preferencia de penhora, 

que restou infrutífera, o exequente requereu então a consulta via Renajud 

e Infojud, não tendo adotado nenhuma outra providência a fim de localizar 

bens da parte devedora.Ademais, o poder judiciário não é órgão 

consultivo à disposição da parte, devendo o interessado diligenciar em 

busca de bens e endereço a fim de dar prosseguimento à demanda, 

sendo as vias à disposição do judiciário medidas a serem adotadas em 

casos excepcionais.Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud e Infojud, 

pois o exequente não indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo 

se há veículos/bens em nome do executado. Com isso, intime-se o 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, de modo que, em caso negativo, 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60500 Nr: 1493-59.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME, HALLITON MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Diante disso, 

indefiro os pedidos de f. 70.Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63059 Nr: 1056-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, não havendo irregularidade penhore-se, consoante 

indicação da parte exequente (f.71-74), na forma da lei (CPC, arts. 831, 

844 e 845, § 1º).Concluída a diligência, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Transcorrido o prazo, certifique-se e façam os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 3566-67.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3566-67.2013.811.0050 Código 65536

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Edineia Martins

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo(a) Município de Campo Novo do 

Parecis em desfavor de Edineia Martins, devidamente qualificado na 

exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 40-42 pugnando pela 

consulta via sistema Renajud fim de localizar bens do executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, é importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Renajud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens das devedoras.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud, pois o exequente não indicou 

a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em 

nome do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena de 

arquivamento, na forma do art.40 da LEF.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65570 Nr: 3597-87.2013.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO GENELHU LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3597-87.2013.811.0050 (Código 65570)

Réu: Cláudio Genelhu Lourenço

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 145.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___03__/___04__/2018, às ____14_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 19 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70568 Nr: 3656-41.2014.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI ANTONIO CARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71461 Nr: 106-04.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME, HARLEN 

MARCELO WERNER, ANDREIA BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Diante disso, 

indefiro os pedidos de f. 64-66.Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75808 Nr: 2633-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIS DA CONCEICAO SILVA, JOSE 

WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, LEONNARDO 

AUGUSTO DE S. F. DE MENDONÇA - OAB:14.833/MT, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.Diante disso, 

indefiro os pedidos de f. 72-73.Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos o atual endereço do 

executado/réu, de modo que, em caso negativo quanto à localização, que 

comprove as diligências no feito sob pena de arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77111 Nr: 3451-75.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO RIBEIRO DA VEIGA TRANSPORTES - ME, 

ELIO RIBEIRO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3451-75.2015.811.0050 Código 77111

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Elio Ribeiro da Veiga Trasportes MT e Elio Ribeiro da Veiga

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Elio Ribeiro da Veiga Trasportes MT e Elio Ribeiro da Veiga, 

devidamente qualificado na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 20-25 pugnando pela 

consulta via Infojud fim de localizar bens do executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, quanto ao Infojud, trata-se de medida excepcional uma vez 

que dá acesso a dados fiscais da parte pesquisada, o que pode 

ocasionar quebra de sigilo, não podendo o magistrado fazê-lo 

indiscriminadamente.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Infojud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens da parte devedora.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Infojud, pois o exequente não indicou a 

localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em nome 

do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena de 

arquivamento, na forma do art.40 da LEF.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80017 Nr: 804-73.2016.811.0050

 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: AADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 804-73.2016.811.0050 (Código 80017)

Requerente: Antonia Augusta da Silva Cavalcante

Requerido (a): José Arnaldo Trajano Cavalcante

Vistos.

Diante da informação de f. 28, acerca do não cumprimento da Carta 

Precatória, defiro o quanto requerido pela defesa da parte autora (f. 31).

Assim, redesigno a audiência aprazada para o dia ___14_/__06__/2018 

às ___14_h__00__ min.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de São Paulo, para intimação 

do requerido, e certifique-se acerca do seu cumprimento antes da data da 

audiência, a fim de preservar o princípio da celeridade processual.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis, __19___de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91239 Nr: 2556-46.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENOR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir, JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

código de Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pelo autor. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96864 Nr: 578-97.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, 

AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTÔNIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:MT/13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 96600 Nr: 451-62.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DE COMODORO - MT, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65416 Nr: 3444-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

ESPÓLIO DE EDIBALDO KLEIN, LUIZ VERNER KLEIN, DORILDES EMILIA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, Marcio Mathias Signori - 

OAB:310804, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:18.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96420 Nr: 349-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA JOSEFINA PAIM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 349-40.2018.811.0050 (Código 96420)

Exequente: Sandra Josefina Paim Teixeira

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Defiro, excepcionalmente, os benefícios da AJG à parte requerente.

Considerando que se trata de liquidação de sentença de ação revisional 

de cláusulas contratuais que foi julgada parcialmente procedente, face a 

quantia ilíquida, nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para 

que apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos valores devidos.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60898 Nr: 1901-50.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URANDIR DA COSTA MACEDO, DIOCY 

APARECIDA MOURA SILVA, URANDI DA COSTA MACEDO SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:8194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.Considerando que não comprovado o 

manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa 

prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96317 Nr: 278-38.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ADAO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 278-38.2018.811.0050 (Código 96317)

Requerente: Disal Administradora de Consórcios S/c Ltda.

Requerido: Valdeir Adao Barros dos Santos

Vistos.

De início, proceda-se a enumeração dos autos.

Prosseguindo, diante o teor da certidão de folha retro, intime-se a parte 

autora para recolher as custas e despesas judiciais remanescentes, em 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, do CPC.

Com o devido recolhimento, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 279-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 279-23.2018.811.0050 (Código 96321)

Requerente: Disal Administradora de Consórcios S/c Ltda.

Requerido: Lourival Cardoso da Silva

Vistos.

De início, proceda-se a enumeração dos autos.

Prosseguindo, diante o teor da certidão de folha retro, intime-se a parte 
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autora para recolher as custas e despesas judiciais remanescentes, em 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, do CPC.

Com o devido recolhimento, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 340-78.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE ZENANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor 

fundamentada no Decreto Lei n. 911/69 ajuizada por BV Financeira S.A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Wanderlei Jose 

Zenande, na qual aduz que este se encontra em mora desde 01/05/2017, 

atribuindo à causa o valor de R$ 25.910,83 (vinte e cinco mil novecentos e 

dez reais e oitenta e três centavos).Cabe ao Magistrado corrigir de ofício o 

valor da causa flagrantemente dissonante do provimento jurisdicional 

pleiteado:As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, 

podendo o magistrado, de ofício, fixa-lo quando for atribuído à causa valor 

manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico” 

(STJ-3ª Turma, Resp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não 

conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 

137/314, maioria. CPC, Theotonio Negrão, 2004, p. 347Diante disso, o valor 

da causa nas ações de busca e apreensão deve necessariamente ser o 

saldo devedor em aberto, o qual corresponde às parcelas vencidas e 

vincendas, conforme o entendimento jurisprudencial pacífico:Art. 3º: 3. 

“Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Outro não pode ser o 

valor da causa senão o do saldo devedor em aberto, já que o resultado 

econômico a ser alcançado é apenas um: o pagamento do débito em 

atraso, e não o do contrato por inteiro, uma vez que algumas parcelas 

foram pagas” (STJ-4ª T., REsp 207.186-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

18.5.99, não conheceram, v.u., DJU 28.6.99, p. 123). No mesmo sentido: 

STJ-3ª T., RT 766/209. Thetonio Negrão, CPC e Legislação Processual em 

Vigor, Ed. Saraiva, 2006, ps. 1173/1174Diante disso, restando manifesta a 

desproporção entre o valor atribuído à causa (R$ 25.910,83 - vinte e cinco 

mil novecentos e dez reais e oitenta e três centavos) e as parcelas 

vencidas e vicendas, determino a intimação da parta autora, por meio de 

seu patrono, via DJE, para correção, bem assim complementação das 

despesas e custas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 354 e 485, ambos do CPC/2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30893 Nr: 946-24.2009.811.0050

 AÇÃO: 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: ALINE APARECIDA VOISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2009/72 (Código 30893)

Autor: Aline Aparecida Voiski

Requerido: Marcelo Ferreira Jacinto

Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda com 

pedido de tutela antecipada ajuizada pelo autor em face do requerido, 

ambos qualificados nos autos.

O feito foi distribuído em 30 de março de 2.009 e desde o dia 31 de janeiro 

de 2013 (f. 66) a parte autora não se manifestou nos autos a fim de dar 

prosseguimento ao feito.

Às f. 66, as patronas constituídas pela requerente apresentaram renúncia 

ao mandato de procuração.

No intento de intimar a parte autora para regularização da representação 

processual, consta em certidão de f. 74 que as cartas retornaram com a 

seguinte observação: “desconhecido”. Em seguida, restou frustrada a 

intimação para dar seguimento ao feito, conforme atesta a certidão de f. 

77, onde consta que a autora se encontrava “ausente”.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 256-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓIROS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO NARESSI

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

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 256-87.2012.811.0050 (Código 40000)

Autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PCG- Brasil 

Multicarteira

Requerido: Silvio Naressi

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.64).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 64, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71834 Nr: 286-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. W. R. PEDRAÇA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSTINO ARAÚJO - OAB:1038/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 286-20.2015.811.0050 (Código 71834)

Exequente: Coimbra Importação & Exportação Ltda

Executado(a): K. W. R. Pedraça - ME

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de 

liminar ajuizada pela exequente em face da executada, todas qualificadas 
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nos autos.

O feito foi distribuído em 05 de fevereiro de 2.015, sendo a tal data a única 

manifestação da parte autora no feito.

A exequente foi intimada, por meio do patrono constituído, para dar 

prosseguimento ao feito, deixando transcorrer o prazo in albis (f. 64).

Em seguida, restou frustrada a intimação pessoal da autora, a fim de 

regularizar o trâmite processual, conforme certidão de f. 67.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento ao 

feito, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a autora, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82014 Nr: 1949-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1949-67.2016.811.0050 (Código 82014)

Requerente: Coop. Créd. De Livre Admissão de Assoc. do Sudoeste de 

MT

Requerido: Antônio Augusto Gonçalves Pereira

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Coop. Créd. De Livre Admissão 

de Assoc. do Sudoeste de MT em face de Antônio Augusto Gonçalves 

Pereira.

Às f.57 determinou-se a intimação do autor para que efetuasse o 

recolhimento das custas processuais.

Certidão de f.59 informando a inércia da parte interessada.

Às f.60 o feito foi extinto sem resolução o mérito.

O autor compareceu aos autos às f.66-68 pugnando pelo chamamento do 

feito à ordem, requerendo a nulidade dos atos processuais posteriores ao 

despacho inicial aduzindo a ocorrência de citação inválida.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que a via manejada pelo autor é inadequada para os 

fins pretendidos posto que o feito encontra-se sentenciado, transitado em 

julgado às f.61.

Estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 724. Da sentença caberá apelação.

Ademais, conforme se depreende da certidão de f.58 e 69 as intimações 

foram realizadas corretamente em nome dos Advogados CARLA BEATRIZ 

RIEFFE FRANCO - OAB: MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB: 9708-A.

Desse modo, não há o que se reconsiderar no presente feito.

Ante o exposto, MANTENHO A SENTENÇA anteriormente proferida por 

seus próprios fundamentos, por esta não constituir a via correta para 

modificar o mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84388 Nr: 3415-96.2016.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 Dito isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de detração do período de prisão preventiva em processo cujo 

recuperando foi absolvido por não estarem presentes os requisitos 

necessários.Quanto à remição, atualize-se o cálculo da pena computando 

os dias remidos às f.117.Após, vistas ao MP e à Defesa para 

manifestação, fazendo os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96122 Nr: 137-19.2018.811.0050

 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: AAP, JCACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 137-19.2018-35.2016.811.0050 (Código 96122)

Autores: Ademir Alberto Priebe e Juliana Chaves Avila Carvalho Priebe

Requerido: Este Juízo

Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da cota ministerial, no que tange à partilha do bem imóvel 

descrito no item II da inicial, a fim de providenciar a autorização do credor 

fiduciário possibilitando a averbação da cláusula de cessão do imóvel.

 Intime-se ainda as partes, para fins de homologação, que seja 

especificado a quem caberá assumir as parcelas vincendas referente ao 

financiamento do imóvel mencionado.

Após, retornem conclusos para homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 415-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 415-20.2018.811.0050 (Código 96542)

Requerente: Agro Valor Comércio e Representações Ltda.

Requerido(a): José Aparecido de Oliveira

Vistos.

Defiro, excepcionalmente, os benefícios da AJG à parte requerente.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art.700).

Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de citação, com o prazo 

de 15 dias, nos termos da inicial (CPC, art.701), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso o requerido o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo (CPC, art.701, § 1).

Conste ainda do mandado que, nesse prazo, o requerido poderá oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(CPC, art.701, § 2).

Proceda-se à citação na forma postal (CPC, art. 246, II). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96635 Nr: 471-53.2018.811.0050

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado.Por fim, vale registrar que a 

CNGC/TJMT em seu art. 468 informa a possibilidade de parcelamento das 

custas judiciais. Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de extinção do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 646 Nr: 515-39.1999.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOECHST SCHERING AGREVO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741OAB/MT, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN 

- OAB:4076OAB/MT, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4.960

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2286 Nr: 90-46.1998.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MARCIANO LTDA, CÉLIA APARECIDA 

MARCIANO DA SILVA, RICARDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 90-46.1998.811.0050 (Código 2286)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Silva & Marciano Ltda. e outros

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19064 Nr: 2819-98.2005.811.0050

 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): ARY KRAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SURDI - 

OAB:9068 SC, MARISTELA MARCHETTI - OAB:18047 SC

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20966 Nr: 1260-72.2006.811.0050

 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: RAQUEL ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT, JOSÉ AFONSO FRAGA - OAB:8792-B, 

STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSCIA DOS SANTOS 

LINO - OAB:8949/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25946 Nr: 2571-64.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA, IVO DALSOLIO, CLARICE SACHETHI DALSOLIO, ARLINDO 

SACHETTI, ROSEMARI TEREZINHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de f.120-123 e, diante da informação do exequente 

acerca do integral adimplemento da avença, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 924, II do Código de Processo Civil. 

Publique-se.Registre-se.Intimem-se as partes por meio de seu patrono, via 

DJE. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29183 Nr: 2588-66.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS, JRDS, ESTELITA TEREZA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, APARECIDA VOINE DE SOUZA NÉRI - 

OAB:8740-A/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO EMANUEL 

MONTENEGRO ALVES - OAB:1903714/PF/MT
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 Autos nº 3662-77.2016.811.0050 (Código 84847)

Requerente: C.R. da S., J.R. da S. representados por sua genitora Estelita 

Tereza de Lacerda

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se o requerido para manifestar-se em 05 (cinco) dias acerca do 

pedido de habilitação de herdeiros nos termos do art.690 do CPC.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29650 Nr: 3061-52.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, CLEUBER 

LOUREIRA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 70-69.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 

CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/MT

 Autos nº 70-69.2009.811.0050 (Código 30011)

Exequente: Maria de Lourdes da Cunha Moreira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Cuidam os autos de Impugnação à Execução manejados pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Citada, a impugnada concordou com os novos cálculos apresentados, 

requerendo o prosseguimento da execução.

É o relatório.

Decido.

 Verifico nos termos das f.156-157 que o impugnado concordou com os 

cálculos apresentados.

 Nesses termos, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 487, I 

do CPC, formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 Homologo os cálculos apresentados pelo impugnante.

Condeno o impugnado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se as partes por meio de seu patrono, via DJE.

 Transitada em julgado, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 1941-37.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº 1941-37.2009.811.0050 (Código 31894)

Exequente: Pereira Gionedis Advocacia

Executado: Dalsolio Indústria de Derivados de Cana de Açúcar LTDA - ME

Vistos.

Considerando que as partes entabularam acordo amigavelmente 

colocando fim a lide principal, fixando, inclusive, valores a título de 

honorários advocatícios, intimem-se exequente e executado para 

manifestarem acerca do prosseguimento da presente demanda no prazo 

de 05 (cinco) dias devendo requerer o que entender de direito.

Oportunamente, desde já INDEFIRO o pedido de busca de bens via 

ANOREG, posto que este juízo não possui tal convênio. Ademais, o 

exequente não obteve êxito em demonstrar o esgotamento das tentativas 

de localização de bens do executado, sobretudo considerando que o 

poder judiciário não é órgão consultivo à disposição das partes, devendo 

o interessado diligenciar na busca de satisfazer o seu crédito.

Assim, em caso de manifestação pelo prosseguimento da presente 

execução, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis 

de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71340 Nr: 29-92.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário julgada 

procedente às f.131-134, em que a autarquia ré apresentou recurso de 

apelação condicionando a desistência à aceitação pela autora acerca da 

forma de cálculo dos valores atrasados (f.135-137).

Instada a manifestar, a autora concordou com os termos da petição de 

f.135-137, pugnando pelo prosseguimento da ação.

Desse modo, intime-se o autor para juntar aos autos o cálculo do débito 

atrasado na forma da petição de f.135-136.

Apresentada a planilha, cite-se o executado para, querendo, impugnar à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 350 de 746



parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 45-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. SALVADOR DE LIMA - ME, ADRIANO 

SALVADOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1299-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1299-54.2015.811.0050 Código 73593

Exequente: Mônaco Motocenter Mato Grosso

Executado: Humberto Manoel do Nascimento

Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida por) Mônaco 

Motocenter Mato Grosso em desfavor de Humberto Manoel do Nascimento, 

devidamente qualificado na exordial.

A parte exequente comparece aos autos, às f. 37-39 pugnando pela 

consulta via sistema Renajud fim de localizar bens do executado.

Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Sem delongas, é importante consignar que o RENAJUD é um sistema em 

que se propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos.

Não obstante a tentativa de penhora online, esta, aliás, a primeira na lista 

de preferencia de penhora, que restou infrutífera, o exequente requereu 

então a consulta via Renajud, não tendo adotado nenhuma outra 

providência a fim de localizar bens das devedoras.

Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da parte, 

devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a fim de 

dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do judiciário 

medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

Sendo assim, indefiro o acesso ao Renajud, pois o exequente não indicou 

a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens em 

nome do executado.

 Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte executada, de modo que, 

em caso negativo, comprove as diligências no feito sob pena de 

arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85711 Nr: 4213-57.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Alencar 

Campos - OAB:4.123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35.405/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de f.133, INTIME-SE o patrono do autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar o endereço atualizado do requerente para o 

regular prosseguimento do feito sob pena de extinção com fundamento no 

art.485, III do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94642 Nr: 4555-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 455-34.2017.811.0050 (Código 94642)

Exequente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Executado: Rodrigo Rocha Oliveira

Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Rodrigo Rocha Oliveira, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f.18.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente às f. 18 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94958 Nr: 4727-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA COMARCA DE BRASNORTE, Usimat 

Destilaria de Álcool Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ACCO, LUCIMARI 

ROSSATO ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95174 Nr: 4847-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, 

AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 13-22.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z LIDANI SERRALHERIA, ZELIA LIDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº Código 23355

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Z. Lidani Serralheria e outro

Vistos.

Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a busca 

de veículos de propriedade do executado via RENAJUD.

Pois bem. Embora “pedido de reconsideração” não seja o meio hábil para 

alteração de decisão proferida, em razão do princípio da fungibilidade 

recursal, passo a apreciar o pedido como embargos de declaração.

Decido.

O exequente aduz não está à sua disposição a imposição de restrição em 

veículos automotores de propriedade do executado.

Reitera o pedido de bloqueio via RENAJUD.

Ocorre que conforme bem delineado na decisão atacada (f.71), esse juízo 

indeferiu o bloqueio de veículos mormente por não haver indicação de 

nenhum veículo.

O exequente pugna para que o juízo diligencie em seu favor, buscando 

bens do executado para então efetivar a penhora.

Dessa forma, o pleito reformatório do exequente não merece guarida pelos 

mesmos motivos expostos na decisão de f.71,a inexistência de dados do 

veículo a ser restringido, bem como a ausência de indicação do seu 

paradeiro ou até mesmo informações de que o executado tenha veículos 

de sua propriedade,

Assim, INDEFIRO o pedido de f.72-74, mantendo incólume a decisão de 

f.71.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24304 Nr: 959-91.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C M BRUM ENGENHARIA, JOÃO CELSO 

MOREIRA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº Código 24304

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: JCM Brum Engenharia e João Celso Moreira Brum

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27189 Nr: 611-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANETTE NAFEZ EL BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2816-02.2012.811.0050 (Código 61803)

Exequente: Milton Chaves da Silva

Executado: Jeanette Nafez El Bazi

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Milton Chaves da Silva 

em face de Janette Nafez El Bazi..

Ás f.80 o exequente pugna pela penhora do imóvel indicado às f.24-29 e a 

busca de veículos de propriedade do requerido via Renajud,

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Inicialmente, acerca do pedido de penhora do imóvel indicado às f.24-29, 

verifico que não consta nos autos a matricula atualizada do imóvel a fim de 

que seja demonstrada a titularidade da requerida.

Dessa forma, INDEFIRO a penhora de direitos sob o imóvel de f.24-28 

diante da ausência de comprovação da propriedade.

Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte exequente nos presentes autos, importante consignar que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado. Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31673 Nr: 1728-31.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO FLORES E FLORES LTDA, CARLOS 

EGMAR DE ARAÚJO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, CRISTIANE 

APARECIDA BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, DANIEL VICTOR 

FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38396 Nr: 1750-21.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, 

ROSÂNGELA QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1750-21.2011.811.0050 (Código 38396)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Campofibras Piscinas Ltda. ME

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 

(um) ano, em consonância com o art. 921, III, §1° do CPC .

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, _____ de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73247 Nr: 1087-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibañez 

- OAB:OAB/MT 22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91003 Nr: 2422-19.2017.811.0050

 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: SSDSA, CLDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2422-19.2017.811.0050 (Código 91003)

Requerente: Sonia Soares dos Santos Alves e Charles Lindemberg da 

Silva Alves

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial, vistas ao autor a fim de 

adequar os termos pactuados com o disposto no art.731 do CPC.

Após, vistas ao MP.

Com as manifestações, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94346 Nr: 4381-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VERONA LTDA, COMARCA DE 

NÃO-ME-TOQUE/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON BERGHAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTIANO GRAEBIN - 

OAB:42.855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85.151/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96052 Nr: 94-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o(s) seguinte(s) veículo(s): 01 veículo 

Marca TOYOTA, modelo Corolla XLI18 Flex – Cor Cinza, FAB/MOD 

2008/2009, Chassi 9BRBB42E795048932, Renavam: 00113844077, Placa 

EFP-8986.[...].Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência.Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser 

cumprido com circunspecção e moderação.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 parte 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, 
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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

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A n.º 009/2018 - DF

 Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 CONSIDERANDO a decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça, 

prolatada no expediente CIA 0729396-49.2017.8.11.0051;

RESOLVE:

Art. 1.º Constituir a Comissão responsável pela realização do Teste 

Seletivo que visa ao preenchimento das vagas porventura existentes e à 

formação do cadastro de reserva para Estagiário de Nível Superior em 

Direito, composta pelos seguintes servidores:

 Claudiomiro Donadon Pereira – Presidente

 Maria de Fátima Alves Souza Xavier – Membro

 Edson Povuação - Membro

Art. 2.º - Publique-se e cumpra-se , com observância das regras atinentes 

ao certame .

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018.

 Maria Lúcia Prati

 Juíza de Direito Diretora do Foro

P O R T A R I A n.º 009/2018 - DF - Constituir a Comissão responsável pela 

realização do Teste Seletivo que visa ao preenchimento das vagas 

porventura existentes e à formação do cadastro de reserva para 

Estagiário de Nível Superior em Direito, composta pelos seguintes 

servidores:

* A Portaria nº 009/2018 - DF completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL N. 001/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO (S) - Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, 

no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 

11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, Edital n.º 014/2012/GSCP, e 

considerando a decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça no 

expediente CIA 0729396-49.2017.8.11.0051, torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de 

nível superior em Direito

* O Edital n° 001/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31805 Nr: 1919-39.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações -Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esporte Clube e Verdão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parteExecutada, prazo legal, manifestar-se acerca do 

petitório de fl. 53, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137478 Nr: 9545-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda, 

Ricardo Nunes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9545-65.2017.811.0051 - 137478

Execução

Despacho.

Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a 

suspensão do feito até a emissão da cédula de crédito bancário 

mencionada no termo correspondente ou até ulterior manifestação de 

qualquer das Partes.

Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias sem informação acerca da emissão 

da nova cédula, INTIMEM-SE as Partes para que digam sobre a 

manutenção do acordo, ou para que solicitem o que entenderem 

pertinente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18488 Nr: 835-08.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Goulart, Altivo José Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTIVO JOSÉ GOULART, Cpf: 

20621868191, brasileiro(a), viuvo(a), charreteiro. 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: 08/03/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A. J. 

GOULART e ALTIVO JOSÉ GOULART, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de pagamento de tributos., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4371/06/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.270,63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137342 Nr: 9473-78.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane de Oliveira, Waldir Francisco da Silva, 

Monica de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 
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Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139062 Nr: 10397-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton dos Santos Bortolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir de Freitas Junior - 

OAB:44145/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139260 Nr: 10553-77.2017.811.0051

 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: BRF - Brasil Foods S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Makoto Kanekiyo, Rosa de Oliveira 

Kanekyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31805 Nr: 1919-39.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações -Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esporte Clube e Verdão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Executada, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fl. 53, no qual a parte autora requer que seja 

informado o atual paradeiro do bem oferecido à penhora às fls. 20/21, pela 

parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71562 Nr: 553-91.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, José 

Ferreira Gomes, Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 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 da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de suspensção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137190 Nr: 9404-46.2017.811.0051

 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: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Autos n° 9404-46.2017.811.0051 - 137190

Cominatória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação cominatória na qual as Partes, antes mesmo da 

audiência de conciliação, compuseram amigavelmente a lide.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do 

pactuado.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, julgando a lide com 

resolução do mérito.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, do NCPC. Honorários como 

ajustados pelas Partes.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137738 Nr: 9680-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreis Comercio Atacadista de Combustiveis LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:65443, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138133 Nr: 9860-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alternativa Agrícola e Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE 
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PALHARES FERREIRA - OAB:260166

 Embargos

Despacho.

Vistos etc.

RECEBO os embargos opostos por Campagnin Venâncio Comércio de 

Produtos Agrícolas e Fertilizantes em face de Alternativa Agrícola e 

Industrial Ltda.

A fim de bem assegurar o atendimento à diretriz da não suspensão do 

feito, DETERMINO o desapensamento dos autos, assim permitindo o livre 

trâmite da execução. Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a 

existência dos presentes embargos, destacando-se seu número e código.

CITE-SE a Embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138174 Nr: 9876-47.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cesar Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Carlos de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/03/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140823 Nr: 764-20.2018.811.0051

 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: Lourenço Estevo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Borgonoro Correa -ME, Selma 

Borgonoro Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 764-20.2018.811.0051 - 140823

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

CITEM-SE as Requeridas e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa 

de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada 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, as 

Requeridas poderão 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).

 No mais, DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° 

da Lei 1.060/50.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83306 Nr: 2810-21.2014.811.0051

 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: Vicente Mesquini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 24/04/2018, às 14h00min, a ser 

realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Ourinhos-SP, conforme decisão juntada aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3218-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ribeiro de Souza, Marinalva Nicasso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Neves França de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (bairro: JARDIM CAMPO 

VERDE), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação e intimação da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17175 Nr: 3083-78.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Lilian dos Santos - OAB:6431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34681 Nr: 1220-14.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico que INTIMO a parte autora do retorno dos autos, cientificando-a 

que se nada for requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao 

arquivo. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 821-43.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Carraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, MANTENHO a sentença por seus próprios fundamentos.Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar 

suas contrarrazões recursais (art. 1.010 §1º, NCPC).Eventualmente, se 

forem alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do NCPC nas 

contrarrazões ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), deste já, DETERMINO à intimação da parte apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.A seguir, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010 §3º, 

NCPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 4113-36.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro José Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Martins Ribas - 

OAB:5974/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, 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). Valor atualizado: R$ 73.247,00 

(setenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 4487-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Riquetti Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios apenas para 

esclarecer que o DETRAN-MT deverá ser cientificado da decisão. No mais, 

persiste a sentença constante à Ref. 53 tal como está lançada.Dando 

prosseguimento a análise do processo, diante do teor da petição de ref. 

62 e em cumprimento a ordem proferida pela 2ª Câmara Cível de Direito 

Privado do TJMT nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

10015683-61.2017.811.000 (Ref. 31), DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a transferência ao autor a titularidade do veículo descrito 

na exordial, sob pena de aplicação de multa diária. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 19 de fevereiro de 2018. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3218-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ribeiro de Souza, Marinalva Nicasso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Neves França de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO ALEXANDRE VIANA, OAB/MT 17947/B, 

para comparecer, bem como, apresentar seus clientes ANTENOR RIBEIRO 

DE SOUZA e MARINALVA NICASSO DE SOUZA, na audiência de tentativa 

de conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 13h40min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128686 Nr: 5055-97.2017.811.0051

 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: JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Adriano Ribeiro - 

OAB:13057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 [...] Diante do exposto, restando demonstrado que o comportamento do 

Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo necessário resguardar 

sua integridade física e mental, com fundamento no art. 22, II e III, IV e V, 

da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na exordial para DETERMINAR 

que: O Requerido se afaste do Lar, domicílio ou local de convivência com a 

vítima, se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 

500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência. O Requerido deverá 

se abster de tentar contato com a requerente, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação.Além disso, a parte 

requerida instrui o processo com laudo psicológico indicando que o 

requerente “apresenta transtornos com perturbação mista de emoção e 

impulsividade e de emoções CID – 10 – F.43.25/F.23.9” (ref. 37), situação 

confirmada pelo requerido ao justificar se trata de situação transitória e 

que atualmente estaria controlada (ref. 41).Sendo assim, por cautela, 

POSTERGO a análise dos pedidos de regulamentação da guarda e visita 

para após a realização do estudo psicossocial.Sem prejuízo do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que se manifeste acerca 

da petição de Ref. 45, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 18 de dezembro de 2017. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138954 Nr: 10324-20.2017.811.0051

 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: Washington da Silva Nakano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscilla Gonçalves Candido Nakano, Pedro 

Gonçalves Candido Nakano, Rebeca Ayumi Candido Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada AMANDA SANTOS DA SILVA, OAB/MT 21677/O, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente WASHINGTON DA SILVA 

NAKANO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

27/03/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113316 Nr: 3999-63.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceni Antonio Kohaut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3999-63.2016.811.0051 (Código 113316).

Ação para Concessão de Aposentadoria por Idade c/c Pedido de Soma de 

Valores de Contribuição Recolhidos em Duplicidade c/c Pedido de Tutela 

Antecipada.

Vistos etc.

De início, considerando a informação do pagamento a menor (fls. 

116/117), bem como diante do entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça de que a complementação pode ser feita a qualquer 

momento (STJ – Resp: 1490523 RS 2014/0273302-5, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 06/02/2017), CONVERTO o 

julgamento em diligência e FACULTO ao autor complementar as referidas 

contribuições junto ao INSS, anexando comprovante nos autos, no prazo 

de 60 (sessenta) dias, sob pena de julgamento do feito no estado e que se 

encontra.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 19 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32800 Nr: 2918-89.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tercina Oliveira de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMO a parte autora do retorno dos autos cientificando-a que se nada 

for requerido no prazo de cinco dias o feito será levado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 121896 Nr: 2014-25.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Serafim

 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:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), contudo suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do 

NCPC, dada a concessão de justiça gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde, 19 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139846 Nr: 255-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 255-89.2018.811.0051 – 139846 / 514-84.2018.811.0051 - 

140307

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerente ajuizou duas ações revisionais, tombadas sob os números 

citados acima, ambas para a análise de dois compromissos de compra e 

venda de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno 

dos direitos sobre o lote 06 da Quadra 22 do Residencial Greenville, ao 

passo que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 26 da 

Quadra 21, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 9.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil reais, parece incompatível com o 

benefício da gratuidade da Justiça.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 514-84.2018.811.0051

 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: Ruth de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 255-89.2018.811.0051 – 139846 / 514-84.2018.811.0051 - 

140307

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerente ajuizou duas ações revisionais, tombadas sob os números 

citados acima, ambas para a análise de dois compromissos de compra e 

venda de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno 

dos direitos sobre o lote 06 da Quadra 22 do Residencial Greenville, ao 

passo que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 26 da 

Quadra 21, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 9.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil reais, parece incompatível com o 

benefício da gratuidade da Justiça.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26351 Nr: 461-21.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A / MT

 INTIMO a parte requerida para informar a conta bancária para restituição 

do valor penhorado em excesso, no prazo de cinco dias, conforme 

decisão de fls. 209/209v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 3438-78.2012.811.0051

 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: Marques Comércio de Exportação e Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Morumbi Ltda, José Carlos 

Dias Bueno, Cotton Lux Negócios de Algodão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Borges Magalhães - 

OAB:SP 275.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Géssica Verônica Giro - OAB:135.145/SP, Paulo Augusto 

de Lima Cezar - OAB:166.039/SP

 INTIMO as partes, na pessoa de seus procuradores, de que foi 

redesignada, pelo Juízo Deprecado, para o dia 15/03/2018, às 14:00 

horas, a audiência para depoimento pessoal do representante do autor 

Marques Comércio de Exp. e Imp. Ltda, e oitiva das testemunhas 

"Fernando de Araújo" e "Rosa Maria Bueno de Freitas", respectivamente 

arroladas pelo autor e réu, nos autos de Carta Precatória Cível - Oitiva sob 

nº 1027279-38.2017.8.26.0554 - 5ª Vara Cível de Santo André-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 93471 Nr: 1813-04.2015.811.0051

 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: Edsom de Araújo

 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:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez 

ao requerente EDSOM DE ARAÚJO, no valor mensal a ser calculado de 

acordo com a legislação vigente, a partir da data da propositura da 

presente ação, descontando-se os valores recebidos durante o período 

de auxílio-doença. Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de 

mora e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.Considerando não ser 

possível fixar um prazo estimado para a duração do benefício, deverá o 

requerente solicitar sua prorrogação junto ao instituto requerido, dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da reativação, sob 

pena de cessação, nos termos do § 9º, do art. 60, da Lei 8.213/91. 

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017). Por fim, preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da parte 

autora. Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência 

Social de atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, 

encaminhando-lhe cópia dos documentos necessários para a implantação 

do benefício ao requerente.CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em 

favor da causídica do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, §3º, I do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

recolhimento das custas processuais.(...). CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde, 20 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 2685-92.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Carlos de Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 INTIMO a parte REQUERIDA para informar a conta do requerido para 

recebimento do valor depositado em juízo no início da ação, prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125790 Nr: 3734-27.2017.811.0051

 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: TERESA PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), contudo suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do 

NCPC, dada a concessão de justiça gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde, 20 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15160 Nr: 1081-38.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rabelo Júnior, Jeanne Ferreira Farias, 

Weverson Diniz Coelho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054, Joel Ferreira Vitorino - OAB:11115/GO, Luciana Bárbara 

Silva Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349, Valdir Scherer - OAB:3.720

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a)Dr. EDSON SILVA DE CAMARGO de que 

o processo código 15160 encontra-se à sua disposição nesta secretaria, 

BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal o mesmo 

retornará ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 359 de 746



ELIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA LINHARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. U. DE BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (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 17/04/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ROBAINA 42431190153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA (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)

 

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, 01 de dezembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, e diante do requerimento do 

autor no qual forneceu novo endereço pra citação, procedi ao 

cancelamento da audiência aprazada, bem como, designei nova data para 

24/04/2018 às 09h40min. Que intimo a parte autora acerca da nova data, 

ficando ciente das advertências na forma da Lei. É o que me cumpre. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1001076-13.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 20 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-54.2017.8.11.0051

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 360 de 746



Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTHONY FERREIRA ALMEIDA OAB - AMA1156 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

HUDSON LUIZ FRANCA MANCILHA OAB - AM4997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1001028-54.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 20 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELLY BATISTA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO ADM DE CARTOES DE CREDITO PORTOCARD SC LT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 010/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando a Lei 10.648/2017 de 21/12/2017, que dispõe sobre os 

Centros de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.

 R E S O L V E :

 I – ALTERAR a Portaria 46/2015-DF de 05 de outubro de 2015, que 

designou a servidora LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA, 

matrícula 8684, Auxiliar Judiciário, para que onde se lê: Gestor Judiciário 

Substituto, leia-se GESTOR JUDICIÁRIO – PDA-FC.

 II – Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 21/12/2017.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 19 de fevereiro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES.

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 009/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando a Lei 10.648/2017 de 21/12/2017, que dispõe sobre os 

Centros de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC.

 R E S O L V E :

 I – ALTERAR a Portaria 46/2015-DF de 05 de outubro de 2015, que 

designou a servidora LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA, 

matrícula 8684, Auxiliar Judiciário, para que onde se lê: Gestor Judiciário 

Substituto, leia-se GESTOR JUDICIÁRIO – PDA-FC.

 II – Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 21/12/2017.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 19 de fevereiro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41319 Nr: 87-32.2013.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRIO DE BEBIDAS HORIZONTE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Kuhn - OAB:33.460/SC, 

Darlan José Kuhn - OAB:29586/SC, Fernando Emilio Tiesca - 

OAB:8599/SC, Jairo Antonio Kohl - OAB:21377/SC, Marco André 

Schacker - OAB:34.487/SC

 Autos nº. 87-32.2013.811.0029 (41319)

Vistos etc.

 Tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o protocolo da petição de 

fl. 353, até a presente data, intime-se a parte autora para que traga as 

informações aos autos, conforme requerido.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 09 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61660 Nr: 1919-61.2017.811.0029

 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: GERALDA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1919-61.2017.811.0029 (61660)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

12h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 01 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 1277-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ROGERIO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Walter Ross

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 
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OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iracildo Pereira de Carvalho 

- OAB:7681/MT

 Nestas condições, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por 

VALMIR ROGÉRIO MORESCO e declaro a perfeita eficácia da penhora, 

arrematação, carta de arrematação e imissão na posse ocorrida nos autos 

nº 995-60.2011.811.0029.Condeno a embargante, porque sucumbente, ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do 

patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC Lei 

13.105/2015), em razão do grau de zelo do profissional, do lugar da 

prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como 

pelo trabalho e tempo exigidos para realização do serviço do 

advogado.Certifique-se esta decisão nos autos da monitória nº 

995-60.2011.811.0029 e traslade-se cópia desta.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Canarana, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58737 Nr: 248-03.2017.811.0029

 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: DARCI FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:OAB/MT 15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 248-03.2017.811.0029 (58737)

Vistos etc.

 Abra-se vistas a parte autora para que requeira o que entender de direito.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 01 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 1525-54.2017.811.0029

 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: Genivaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1525-54.2017.811.0029 (60875)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

12h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 01 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 1573-13.2017.811.0029

 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: GEORGINA ROSARIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1573-13.2017.811.0029 (60994)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

13h15min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18329 Nr: 1537-83.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentin Ferla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1537-83.2008.811.0029 (18329)

Vistos, etc.

Da manifestação de fls. 306/v, abra-se vista dos autos a exequente, na 

pessoa de seu Procurador para que manifeste.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23274 Nr: 1080-80.2010.811.0029

 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): Eva Borges de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicole Romeiro Taveiros - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Autos nº. 1080-80.2010.811.0029 (23274)

Vistos, etc.

 Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27126 Nr: 995-60.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Walter Ross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Tanguro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iracildo Pereira de Carvalho - 

OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vieira Guedes - 

OAB:28105/GO, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Luciano José Pereira - OAB:26446/GO, Selso Lopes 

de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, 
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Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos, etc

Defiro o pedido inserto às fls. 275/276, intime-se o arrematante para que 

se manifeste acerca dos bens elencados pelo requerido na petição retro 

mencionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28169 Nr: 2042-69.2011.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Landgraf e Jambiski Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Tanguro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira. - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT

 Vistos, etc.

 Uma vez que o presente feito, tem de certa forma conexão com os autos 

n.º 995-60.2011.811.0029 - cód. 27126, uma vez que o imóvel penhorado 

nestes autos foi arrematado nos autos retro mencionados, sendo que o 

valor total da arrematação se encontra depositado judicialmente, segura 

está a presente execução.

 Assim, defiro o pedido do arrematante de fl. 147.

 Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

proceda a baixa na averbação AV.03, do imóvel registrado sob a matrícula 

n.º 8.277.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 1462-29.2017.811.0029

 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: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1462-29.2017.811.0029 (60774)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

13h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 1692-08.2016.811.0029

 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: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1692-08.2016.811.0029 código 55787

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Aparecido Francisco

PARTE REQUERIDA: ANA FRANCISCA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ana Francisca da Silva Filiação: Antonio 

Francisco da Silva e Benedita Ana da Silva, data de nascimento: 

30/04/1935, brasileiro(a), natural de Lutécia-SP, casado(a), do lar, 

Endereço: Local Indeterminado, Cidade: Canarana-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº. 1692-08.2016.811.0029 (55787) Vistos, etc. 

Tratam-se os presentes autos de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

APARECIDO FRANCISCO em face de ANA FRANCISCA DA SILVA. Aduz o 

requerente que contraiu matrimônio com a requerida em data de 

08.02.1969, pelo regime de comunhão de bens, porém, estão separados 

de fato há mais de 45 (quarenta e cinco) anos. Desta união não tiveram 

filhos e não adquiriram bens, não havendo o que partilhar. Com a inicial 

(fls. 05/06), vieram os documentos de fls. 08/10. Devidamente citado por 

edital (fls. 13), decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida (fls. 14). Pela decisão de fls. 16 foi nomeada curadora especial 

para a requerida, que apresentou contestação por negativa geral, 

requerendo a improcedência do pedido (fls. 17/19). Em manifestação, o 

representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito 

(fls. 21/22). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Tratam-se os presentes autos de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por APARECIDO FRANCISCO em face de ANA FRANCISCA DA 

SILVA. A presente ação foi proposta visando o divórcio do casal, não 

havendo filhos e, não existindo bens a partilhar. Trata-se de matéria 

exclusivamente de direito, embora a parte requerida, por intermédio de 

curador, tenha apresentado contestação por negativa geral. Estando o 

pedido de divórcio restrito à dissolução do vínculo matrimonial, visto que o 

casal encontra-se separado de fato há mais de 45 anos, não possuem 

filhos em comum e não adquiriram bens durante a constância da união, 

não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, após a 

publicação da EC 66, de 14.07.2010, a qual deu nova redação ao § 6º do 

artigo 226 da Constituição Federal, que excluiu a figura da separação 

judicial, houve um afastamento das mãos do Estado das relações 

particulares, de modo que o divórcio pode ser requerido 

independentemente de lapso temporal de separação, seja judicial ou de 

fato, dispensando a realização de audiência de ratificação. Assim, com 

fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, DECRETO O DIVÓRCIO 

do casal APARECIDO FRANCISCO em face de ANA FRANCISCA DA 

SILVA, declarando extinto o casamento e seus efeitos. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, uma vez que a parte 

requerente faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Certificado o trânsito 

em julgado, oficie-se o Cartório de Registro Civil competente, para as 

averbações necessárias, bem como seja expedida a certidão de 

honorários em favor da curadora nomeada, conforme decisão de fls. 16. 

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO 

do TJMT. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Intime-se. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 16 de janeiro 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 2288-55.2017.811.0029

 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: Vera Lucia Lupatini Pereira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 363 de 746



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - OAB:23.245/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2288-55.2017.811.0029 (62339)

Vistos e etc.

Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

13h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 07 fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48240 Nr: 732-86.2015.811.0029

 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): Regina Natalina Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Autos nº. 732-86.2015.811.0029 (48240)

Vistos, etc.

 Tendo em vista que os embargos de fl. 41, poderão acarretar efeitos 

infringentes no presente feito, intime-se a parte embargada, para que se 

manifeste nos prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido retro.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 09 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51228 Nr: 2369-72.2015.811.0029

 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: Antonio Ricardo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2369-72.2015.811.0029 (51228)

Vistos, etc.

 Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 1828-68.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE APARECIDA HAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1828-68.2017.811.0029 (61477)

Sentença.

Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de GISLAINE APARECIDA HAUCK, ambos 

devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 31).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 09 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 2435-81.2017.811.0029

 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: Pedro Gomes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2435-81.2017.811.0029 (62569)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

14h15min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22041 Nr: 2775-06.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Trindade Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2775-06.2009.811.0029 (22041)

Vistos etc.

 Manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se 

desejam nova instrução, ou desejam usar a prova já produzida nos autos.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 06 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 806-14.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 806-14.2013.811.0029 (41953)

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado nas fls. 135 

dos autos, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46328 Nr: 2254-85.2014.811.0029

 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: ADELAIDE DE MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2254-85.2014.811.0029 (46328)

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado nas fls. 77 

dos autos, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58894 Nr: 347-70.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 347-70.2017.811.0029 código 58894

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Marcelo Luiz de Oliveira

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Marcelo Luiz de Oliveira, Cpf: 

60470917172, Rg: 1420912 SSP DF Filiação: Messias de Oliveira Martins e 

Mariete Carneiro Martins, data de nascimento: 18/09/1971, brasileiro(a), 

natural de Jataí-GO, convivente, comeciante, Endereço: Em lugar incerto e 

não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/01/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº. 347-70.2017.811.0029 (58894) Vistos, etc. 

Tratam-se os presentes autos de pedido de medidas protetivas de 

urgência requeridas por ALINE TAIS LESEUX em razão de atos praticados 

por MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA. O pedido em questão baseou-se no 

crime de ameaça e injúria, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 e fora 

pleiteado pela vítima diretamente na presença da autoridade policial, que 

encaminhou o referido expediente até esta unidade judiciária. A vítima 

manifestou desejo de representar criminalmente o agressor. As medidas 

foram deferidas às fls. 13/14. O agressor foi notificado às fls. 17. Não 

havendo manifestação das partes, determinou-se a intimação da vítima a 

fim de informar a necessidade da manutenção das medidas protetivas 

deferidas. A vítima não foi localizada no endereço informado (fl. 24). 

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a revogação das 

medidas protetivas e extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. Passo à decisão. Trata-se de MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA postulada pela ofendida (qualificada nos autos), diante das 

investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação 

doméstica e familiar. O exame dos autos permite vislumbrar que as partes 

são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades 

ou irregularidades pendentes de solução, cabendo, portanto, o julgamento 

do feito no estado em que se encontra, com base do art. 355, I, do Novo 

Código de Processual Civil, já que toda a prova necessária ao exame do 

meritum causae se encontra nos autos. Nesse diapasão, verifica-se que a 

requerente postulou medida protetiva em seu benefício diante das 

investidas ilícitas do requerido perpetradas no ambiente de relação 

doméstica e familiar. Compulsando os autos, verifica-se que em 

manifestação o Ministério Público requereu a revogação das medidas 

protetivas deferidas, por não ter a vítima interesse na continuidade da 

mesma, inexistindo motivos para a continuidade das medidas protetivas 

deferidas. Assim, analisando a certidão de fl. 24, informando que a vítima, 

não foi localizada, vislumbrando-se que as medidas protetivas de urgência 

deferidas, não mais se afiguram imprescindíveis e necessárias. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reputo as 

medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que havendo 

necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser formulado 

pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do 

artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 19 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62295 Nr: 2266-94.2017.811.0029

 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: Fátima Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2266-94.2017.811.0029 (62295)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

14h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 2711-15.2017.811.0029

 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: Nelson José Jung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2711-15.2017.811.0029 (63021)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

15h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63699 Nr: 3064-55.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 3064-55.2017.811.0029 código 63699

 ESPÉCIE: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: JULIANO SILVA SOUZA e WALISON CASSIANO 

DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Sindicado: Walison Cassiano dos Santos, Rg: 23971649 

SSP MT Filiação: Dina Kelles dos Santos, data de nascimento: 21/04/1999, 

brasileiro(a), natural de Campinápolis-MT, solteiro(a), em lugarincerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/10/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº 3064-55.2017.811.0029 (63699) Vistos, etc. Ante a 

existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da autoria, 

RECEBO a representação ofertada em face de Juliano Silva Souza, 

devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do ato infracional 

análogo aos crimes de roubo e furto. Designo audiência de apresentação 

para o dia 26.02.2018 às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso). 

Cientifique-se e notifique-se o Representado e seus Pais, inclusive pra 

que, em entendendo necessário, compareçam à audiência acompanhados 

de Advogado. Do Menor Walison Cassiano dos Santos. O Representante 

do Ministério Público requer que seja reconhecida a extinção da 

punibilidade pela maioridade do menor infrator a época Walison Cassino 

dos Santos. Compulsando os autos verifica-se que o adolescente 

atingiram a maioridade penal durante a tramitação do feito, de modo que já 

pode se encontrar respondendo processos criminais que tramitam pela 

Vara desta Comarca e de outras. Destarte, entendo que qualquer medida 

que se aplique ao caso, não sendo caso de internação, não trará qualquer 

benefício ao ‘adolescente’, mesmo porque caso volte a delinquir será 

responsabilizada criminalmente, como imputável. Assim sendo, torna-se 

impossível a prestação jurisdicional, eis que, o presente fato modificativo 

vem a influir no julgamento da lide, que ainda está em fase de instrução, 

razão pela qual DECLARO a extinção da punibilidade pela maioridade de 

Walison Cassiano dos Santos. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 22 de novembro de 2017. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64855 Nr: 36-45.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELINO GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, JOÃO FLÁVIO RIBEIRO - OAB:66.919/SP, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente a providenciar o recolhimento da diligência do oficial 

de Justiça, nos termos da certidão a seguir transcrita: "Certifico para os 

devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 170,80 (cento e 

setenta reais e oitenta centavos), conforme quilometragem a ser 

percorrida por dois Oficiais de Justiça (8) e atos (citação, Busca e 

Apreensão e depositário) para cumprimento da diligência do r. mandado. 

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23308 Nr: 1114-55.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Autos nº. 1114-55.2010.811.0029 (23308)

Vistos etc.

 Manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se 

desejam nova instrução, ou desejam usar a prova já produzida nos autos.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27600 Nr: 1469-31.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tubertino Miguel da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1469-31.2011.811.0029 (27600)

Vistos e etc.

Indefiro o pedido de fls. 134/135, visto que a diligência solicitada cabe ao 

requerente.
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 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42099 Nr: 962-02.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Camera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 962-02.2013.811.0029 (42099)

Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, já havendo o trânsito em julgado, conforme certificado nas fls. 210 

dos autos, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 09 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 177-06.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANTONIO ROOS, ANDRE ROOS, 

GILBERTO JOSÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384-B

 Vistos.

Considerando a discordância nos cálculos nas petições de fls. 235/242 

(executada) e 252/253 (exequente), determino a remessa dos autos ao 

contador do juízo para realização dos cálculos, para efeitos de liquidação 

da sentença, conforme os seguintes parâmetros, CPR de fls. 13/17, e 

sentença dos embargos de código 44543, transladada a estes autos às 

fls. 257/266, com especial atenção aos comandos da sentença às fls. 

266, como a retirada da cláusula 4.4 da CPR e outros determinações ali 

constantes que servirão de parâmetros aos cálculos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48789 Nr: 1043-77.2015.811.0029

 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: ANANIAS BELISÁRIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1043-77.2017.811.0029 (48789)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

13h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49808 Nr: 1702-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Luiza da Silva Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Autos nº 1702-86.2015.811.0029 (49808)

Vistos e etc.

Tendo em vista a inércia do INSS, conforme certidão de fls.47. Intime-se a 

parte embargada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e 

requeira o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 06 fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 548-62.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 

certidão do oficial de Justiça, nos termos da certidão a seguir transcrita: 

"Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Cumprimento de 

Liminar e Citação – Ação de Busca e Apreensão, em que o Banco 

Bradesco S/A move em desfavor de Eliel Lopes de Souza, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER à apreensão do veículo Caminhão Ford azul, placa 

DKE 4462, em virtude de até a presente data, a parte autora não 

comparecer para acompanhar a diligência e realizar a remoção do veículo. 

Em contato telefônico com o escritório responsável Galera Mari, estes 

informaram que o localizar e depositário entraria em contato, o que 

ocorreu, porém até a presente data o mesmo não compareceu na 

Comarca para efetivar a apreensão do veículo. Assim, em virtude do 

período elevado que esta oficial está em posse do mandado e para que se 

torne possível o cumprimento do mesmo, faz-se necessário que a parte 

autora disponibilize os meios necessários para a remoção do bem a ser 

apreendido. No aguardo de novas determinações, é o cumpre certificar

".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60575 Nr: 1348-90.2017.811.0029

 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: MPdEdMG, IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1348-90.2017.811.0029 código 60575

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

Requerente: Ilderan de Sousa Santos, Cpf: 04033812156, Rg: 2.972.347 

SSP DF Filiação: Alvaro Santos Sobrinho e Idener de Sousa Santos, data 

de nascimento: 30/12/1990, brasileiro(a), natural de Itaituba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av. Paraná,nº 953, Bairro: Nova Canarana, Cidade: 

Canarana-MT

PARTE RÉQUERIDA: LEILIANE SANTOS MONTEL

CITANDO: Requerido(a): Leiliane Santos Montel, Cpf: 02152656105, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ na conformidade do despacho 

abaixo transcrito como parte(s) integrante(s) desta deprecata, para, 

querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os, de que, 

se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (artigos 334 e 344 do Novo Código de Processo 

Civil).

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem propor a presente AÇÃO DE GUARDA com ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA, em favor de ILDERLAN DE SOUSA SANTOS, 

acima qualificado, em desfavor de LEILIANE SANTOS MONTEL, ACIMA 

QUALIFICADA.

DESPACHO: Autos nº. 1348-90.2017.811.0029 (60575) Vistos, etc. Defiro 

o pedido inserto às fls. 61, e determino a expedição de Edital para citação 

da Requerida LEILIANE SANTOS MONTEL, nos moldes conforme requerido 

pelo Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 25 de 

janeiro 2018. Darwin de Souza Pontes 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, Raquel Marjane do 

Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

Canarana - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 1458-89.2017.811.0029

 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: ROSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1458-89.2017.811.0029 (60770)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

13h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61152 Nr: 1652-89.2017.811.0029

 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: SET AGRI- Serviços Técnico em Agrimensura e 

Imobiliária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO SILVA ROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente a providenciar o recolhimento da diligência do oficial 

de Justiça, nos termos da certidão a seguir transcrita: "Certifico para os 

devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 170,80 (cento e 

setenta reais e oitenta centavos), conforme quilometragem a ser 

percorrida e (8) atos (citação e imissão na posse) para cumprimento da 

diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62320 Nr: 2281-63.2017.811.0029

 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: IVANILDE WITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2281-63.2017.811.0029 (62320)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

14h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2483-40.2017.811.0029

 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: Maria Madalena Coimbra Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2483-40.2017.811.0029 (62651)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

14h00min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 02 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62797 Nr: 2581-25.2017.811.0029

 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: Afonço Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2581-25.2017.811.0029 (62797)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2018 às 

14h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 05 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 442-42.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Raquel Belculfine Silveira 

- OAB:160487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

Comforme petição de fls. 524 e ss., intime-se o Município de Canarana, 

para em 10 (dez) dias, apresentar cópia do CDA acerca da cobrança de 

tributos indicada às fls. 459/460.

Com a juntada, ou findo o prazo, sem manifestação do Município, 

voltem-me conclusos para apreciar os petirórios de fls. 459/460, 523 e 

524/526.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45112 Nr: 1290-92.2014.811.0029

 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: Agenor Milton Lucatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Fronza, Imperial Veículos Ltda, 

Raimundo Lourenço dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501/A

 Vistos.

 1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Marcos Luiz 

Fronza contra a r. sentença prolatada às fls. 135/137-v, que julgou 

parcialmente procedente os pedidos acostados na exordial.

 2. Os embargos foram interpostos tempestivamente.

3. É o necessário.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

5. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

6. Todavia, no presente caso, verifico a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada a serem afastados pela via escolhida pelo embargante.

7. No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade 

a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

8. Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

9. Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão 

jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau 

de jurisdição superior.

10. Para melhor esclarecimento, vejo que a decisão questionada, não se 

encontra maculada de eventual contradição/omissão/obscuridade e sim 

fundamentada.

11. Diante do exposto, de plano, REJEITO OS EMBARGOS, para manter a 

decisão proferida às fls. 135/137-v, contudo, pelos fundamentos acima 

mencionados.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 004/2018

 PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE 

NÍVEL MÉDIO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Edital 

20/2017/DF;

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI 

RAMOS RIBEIRO, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível médio, aliado à 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 

01/12/2017, esta Comarca a proceder processo seletivo de recrutamento 

de nível médio;

CONSIDERANDO que de acordo com o cronograma do Processo Seletivo, 

após o período de inscrições de 8/1/2018 a 19/1/2018, e na data de 

26/01/2018, foi publicada a Relação dos candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, sendo aberto prazo para interposição de recurso 

contra o indeferimento de inscrições em 29 e 30/01/2018, e não havendo 

nenhuma interposição de recurso,

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados para PROVA no dia 

04/03/2018, das 09:00 às 12:00 horas, na ESCOLA ESTADUAL CORONEL 

RAFAEL DE SIQUEIRA, à Rua Tiradentes, nº 350 - centro, em Chapada dos 

Guimarães/MT, onde os candidatos deverão apresentar-se para prova 

munidos de documento de identidade original, comprovante de inscrição e 

caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com 

antecedência de trinta minutos antes do início da prova.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE 

NÍVEL MÉDIO 2018

1. AIRA FREITAS DANTAS

2. AIRTON JEFERSON DE MORAES NETO

3. ANA BEATRIZ SANTOS DE MORAES

4. ARIELE GLORIA DA SILVA

5. ARTHUR BUENO FREITAS DE SOUZA

6. BEATRIZ LINHARES ANTUNES

7. BHYANCA DA SILVA PAIXÃO

8. CAMILA MARIA LUCENA ALBERNAZ

9. CAROL DE ALMEIDA FRANÇA

10. CINTHIA MARINA FREITAS DE SIQUEIRA

11. DANIEL BARROS DA SILVA

12. DENIS DE SOUZA PEREIRA

13. EMILLY LISBOA

14. FERNANDA APARECIDA MARTINI SANTOS

15. FERNANDA DE SOUZA RONDON

16. GABRIELLY FERRAZ COELHO GUIMARAES

17. GABRIELLY VITORIA COSTA MELO MOREIRA

18. GEOVANA RONDON FIDELIS DE SOUZA
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19. GRAZIELA BRITO ARAÚJO

20. ISABELE VITORIA BORGES DE MORAES

21. JOÃO GULHERME VIEIRA FELIPE

22. JOÃO PEDRO ALFIERI REIS

23. JULIANA BEATRIZ DE SOUZA BISPO

24. KARINA FERNANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES

25. KAROLINE CONCEIÇÃO SILVA

26. KEZIA MOREIRA GONÇALVES

27. KLEZIA MOREIRA GONÇALVES

28. LUCAS RADUAN SANTANA SCARANARO

29. LUIZ ALEXANDRE DA SILVA BULHÕES

30. LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA

31. MARIA FERNANDA PAGANINI LEDEMAS DE SOUZA

32. MATHEUS HENRIQUE MATOS PAIXÃO

33. MAURICIO DA SILVA NUNES MAURO

34. PÂMELA FERREIRA DE OLIVEIRA JACOB

35. PAULO GABRIEL FIGUEREDO CANDIDO

36. PEDRO PAULO DA SILVA MOREIRA PACHECO

37. POLIRAIME DE CAMPOS PEREIRA

38. RAFAEL SIQUEIRA MARINHO

39. RENATA BRAZ DOS SANTOS

40. ROSANY GABRIELLE SOUZA FELICIANO

41. RUAN PABLO FERREIRA DA SILVA

 42. SAMYLA CASTRO DA COSTA

43. THAMIRES KASSIANE APARECIDA DOS SANTOS CRUZ

44. TIERRES ALEXANDRE DA SILVA ROSA

45. VITOR FIGUEIRA SAETA

 Chapada dos Guimarães, 20 de fevereiro de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 4193-13.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Politano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9667/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT6097-A

 Vistos etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha deprecada, para 21/3/2018, 

às 13h30. (MT).

 Intimem-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimem-se, via Diário Eletrônico.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 2135-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldemi Nestor de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC DREYER FRANCO SANTOS, LEANDRO 

FRANCO SANTOS, PRYSLLA JESYCA FRANCO SANTOS, EDIMAR 

MARTINS DOS SANTOS, LEILA APARECIDA FRANCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Portanto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, sob pena de indeferimento da inicial, no sentido de recolher as 

custas processuais com base no valor da causa, sob pena de 

cancelamento da distribuição, uma vez que foi indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita.Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, 

cerifique-se e retorne em conclusão para julgamento sem resolução do 

mérito.Às providências.” Como se verifica, o autor veio, novamente, 

pleiteando justiça gratuita, - que já fora indeferida, e não manejou, no 

tempo e na via o recurso adequado.Assim, conforme já advertido por este 

juízo, impõe-se a extinção do feito. DISPOSITIVO.Dessa forma, indefiro a 

petição inicial e, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único e 485, I, ambos do 

Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento de custas e 

taxas processuais.Intime-se.Transitada em julgado a ação, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75113 Nr: 2455-58.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bomdespacho da Silva e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada, homologando o cálculo elaborado pela 

parte embargada, nos autos da ação principal, e assim determino:I – a 

confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 46.789,82 (quarenta e 

seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), em 

benefício de Andréia Bomdespacho da Silva e outros (art. 535, § 3º, I, do 

NCPC), expedindo-se a RPV e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito;II – a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado, para a realização do pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 3.650,97 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e 

noventa e sete centavos entavos), em benefício do advogado (art. 535, § 

3º, II, do NCPC); o pagamento se dará no prazo máximo de 2 (dois) meses 

mediante depósito junto a Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

por meio da emissão da respectiva guia.Por conseguinte, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do proveito econômico pretendido com a demanda, bem 

como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, 

§1°, da Lei n° 8.620/93. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao 

feito principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento 

naquele fe i to.Cumpr idas todas as prov idências ac ima, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30855 Nr: 555-50.2009.811.0024

 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: Joana Pereira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos, informando ter recebido os 

valores que vindicava judicialmente. Informa, portanto, que nada mais tem 

a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
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Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

A considerar que houve desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289 Nr: 199-41.1998.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santana Eugênio de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTANA EUGÊNIO DE BRITO, Filiação: 

Sebastião Luiz de Brito e Benedita Eugênia de Brito., brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer na Sessão de Julgamento perante 

o Tribunal do Júri, que será realizada no dia 23/03/2018, às 09:00h, no 

Fórum local, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, observo que as 

parte já se manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal 

(fls. 157/158 e 160/160v) arrolando testemunhas em número legalmente 

previsto, não havendo outros requerimentos.Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, II do Código de Processo Penal, elaboro relatório 

circunstanciado do processo para o regular prosseguimento do feito. 

RELATÓRIO DO PROCESSORelata o órgão ministerial na denúncia de fls. 

03/04, que, “no dia 09 de maio de 1998, por volta das 18h00min, 

SANTANA EUGENIO DE BRITO encontrava-se em companhia de JOÃO 

HENRIQUE MACHADO ingerindo bebidas alcoólicas na residência deste, 

em uma fazenda localizada na região do Manso, neste município. Em 

determinado momento, meio a discussão banal, SANTANA, de posse de 

uma espingarda, passou a desferir disparos contra a vítima JOÃO, 

causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 05/06, 

provocando-lhe, algumas horas depois a sua morte por choque 

“hipovolêmico”. Após do crime, o mesmo noticiou o fato a Ademar Ivo da 

Silva e Jair Cezario, posteriormente empreendendo fuga. O crime foi 

praticado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa 

da vítima. Há notícias nos autos de que a vítima e o indiciado eram amigos 

e que sempre ingeriam bebidas alcoólicas juntos. No momento do crime, 

em virtude de discussão sem nenhuma importância, o indiciado desferiu 

mais tiros contra a vítima, atingindo-a no momento em que se encontrava 

deitada em uma rede (fl. 12)”.A denúncia foi recebida, em 30/11/2006 e 

designada audiência de interrogatório às fls. 442.O réu foi devidamente 

citado por edital às fls. 455/458.Foi expedido mandado de prisão dia 

26/05/2008 à fl. 466. Cumprido o Mandado de Prisão em desfavor do réu 

dia 22/02/2012, à fl. 502.Após a regular instrução apresentou o Ministério 

Público alegações finais à fl. 518, pugnando pela procedência da ação nos 

termos da denúncia, pronunciando-se o acusado. A defesa, por sua vez, 

pleiteou pela improcedência da denúncia, ou que seja impronunciado.À fl. 

528 a defesa interpôs recurso em sentido estrito da decisão que o 

pronunciou, sendo determinada pelo Tribunal a elaboração de nova 

pronúncia, em juízo iterativo. (fl. 537). Expedido Alvará de Soltura à fl. 

545.O réu foi novamente pronunciado nos termos da denúncia para ser 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do delito 

capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às fls. 551/553.O réu 

não foi encontrado para ser intimado da decisão (fls. 564), sendo 

requerido pelo Ministério Público (fls. 565) a intimação do réu por edital, 

sendo procedida a intimação à fl. 578. Às fls. 579 consta a certidão de 

trânsito em julgado da decisão de pronúncia.Eis o relatório.I. Considerando 

o disposto no artigo 367 do CPP, bem como o fato de o réu ter mudado de 

endereço e não informado ao juízo, decreto sua revelia.II. Na forma do 

disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão Plenária para o dia 

23/03/2018, às 09h00min (MT). III. Intimem-se as testemunhas arroladas e 

o réu, este por edital, fazendo constar do mandado, a data, horário e local 

da sessão plenária.IV. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 16 de fevereiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 1868-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iva Souza Miranda da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 148/149, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87464 Nr: 64-62.2017.811.0024

 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 S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeval Pereira Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, 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.: 101954 Nr: 452-28.2018.811.0024

 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: PEDRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 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.: 78750 Nr: 649-51.2016.811.0024

 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: Alaerte Luiz de Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE 

TRANSITO - CIRETRAN / Sr. LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, pela 

ocorrência da decadência.Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF.Publique-se. Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à 

autoridade impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015.Deixo de aplicar o artigo 14, §1º da Lei n° 

12.016/2009, pela extinção sem concessão da segurança.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68791 Nr: 3721-17.2014.811.0024

 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: Rosineia Vieira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, concedendo em 

definitivo a segurança pleiteada e deferida liminarmente, para o fim de 

determinar que a parte impetrada proceda à nomeação da impetrante 

Rosinéia Vieira de Araújo ao cargo de “Assistente de Controle Interno” 

junto ao Município de Planalto da Serra-MT.Por consequência, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.Sem custas processuais, em face 

da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF.Publique-se. Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à 

autoridade impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015.De outra feita, recorro de ofício ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado, como manda o artigo 14, §1º da Lei n° 12.016/2009. 

Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o 

processo à instância superior, para o reexame necessário.Confirmada em 

Segunda Instância esta sentença e transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68790 Nr: 3720-32.2014.811.0024

 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: JOSIMAR FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, e 

julgo procedente o pedido formulado pelO impetrante para conceder a 

segurança pleiteada, objetivando assegurar-lhe o direito de ser nomeado e 

empossado no cargo aludido na exordial.Por consequência, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.Sem custas processuais, em face 

da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF.Publique-se. Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à 

autoridade impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015.De outra feita, recorro de ofício ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado, como manda o artigo 14, §1º da Lei n° 12.016/2009. 

Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o 

processo à instância superior, para o reexame necessário.Confirmada em 

Segunda Instância esta sentença e transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68946 Nr: 3784-42.2014.811.0024

 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: Dagoberto Garcia Belufi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro a parte impetrante carecedora de ação, por 

falta de interesse de agir, ante a perda do objeto da demanda.Por 

conseguinte, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo.Sem custas 

processuais, ante a isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição 

Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante o teor 

da Súmula n° 105 do Superior Tribunal de Justiça e n° 512 do Supremo 

Tribunal Federal.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69393 Nr: 141-42.2015.811.0024

 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: ALOYSIO ASSUMPÇÃO FOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães, Cristóvão Pedriel da Paixão - 

TABELIÃO do Cartório de Reg. de Imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a 

segurança pleiteada, ficando sem efeito a liminar concedida.Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC.Sem custas 

processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.Publique-se. 

Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à autoridade impetrada, 

nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102252 Nr: 617-75.2018.811.0024

 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 Guilherme Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Ambrósio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues Guilherme - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, INDEFIRO parcialmente a inicial, especificamente com 

relação ao pedido de despejo, o que faço com fundamento no art. 330, II, 

do CPC/2015 e, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito.II. Ademais, DEFIRO a pretensão 

executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 798, CPC/2015).III. Cite-se 

a parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (art. 829, CPC/2015), constando do mandado ordem de penhora 
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e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, a qual deverá recair sobre bem 

eventualmente já indicado na inicial pela parte exequente, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da parte executada (art. 829, §1° e §2°, 

CPC/2015).IV. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a 

parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, 

CPC/2015).V. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do 

CPC/2015 (art. 915, CPC/2015).VI. Cientifique-se a parte devedora de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC/2015).VII. Intime-se.VIII. Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102318 Nr: 652-35.2018.811.0024

 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: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte autora, por intermédio do advogado constituído, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça quanto à notificação 

extrajudicial acostada com a inicial na qual consta o endereço do devedor 

como sendo: Rua Antônio Militão, n° 146, Santa Cruz, Chapada dos 

Guimarães/MT, ao passo que o endereço constante no contrato é Avenida 

Santana, Altos do Mirante, Chapada dos Guimarães/MT, de modo a 

comprovar a regular constituição do devedor em mora.

 II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100979 Nr: 6232-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Correa A. de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODiante do exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, III, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por 

consequência, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente 

processo, o que faço com fundamento no art. 485, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes, ficando sua exigibilidade 

suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste 

momento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 500-84.2018.811.0024

 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: Graciliano Pereira do Nascimento da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se 

que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. 

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais, sobretudo, em razão de ter o autor exercido durante 

considerável período de tempo o cargo de vereador de Chapada dos 

Guimarães.

 Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência.

 CONCLUSÃO.

I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a 

autora comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

 II. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102282 Nr: 632-44.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBDS, LBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A considerar que na inicial não constam elementos seguros a demonstrar 

a possibilidade de oferta dos alimentos por parte do demandado no valor 

requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em favor da menor Ana 

Vitória Borges da Silva, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo 

vigente, totalizando atualmente a importância de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro), devidos a partir da citação e a serem pagos, até o dia 

10 (dez) de cada mês, diretamente à representante legal do menor 

mediante recibo, ou por meio de depósito em conta bancária indicada por 

ela na inicial.V. Quanto ao pedido liminar de guarda, prudente a realização 

de estudo psicossocial na residência da requerente a fim de se aferir se 

detém ela a guarda de fato da criança e se possui os predicados 

necessários para tanto, razão pela qual postergo sua apreciação para 

momento posterior. Desta feita, determino a realização de estudo 

psicossocial, pela equipe multidisciplinar da Comarca, no prazo de dez 

(10) dias, a fim de que se observe ‘in loco’ a situação da criança e se a 

autora possui aptidão física, moral e financeira para deter a guarda. O 

estudo deverá aportar aos autos no prazo de 5 (cinco) dias após sua 

realização.Aportado ao feito o estudo, retornem imediatamente conclusos 

para apreciação da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102448 Nr: 721-67.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES LEAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que, expedida notificação extrajudicial 

à parte demandada, não foi entregue em razão de não haver no endereço 

do devedor a disponibilização de serviço postal (‘área sem distribuição’), 

tendo o autor realizado posteriormente o protesto do título.

 II. Dessa maneira, para efeito de comprovação da regra do art. 14 da Lei 

n° 9.492/1997, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a exordial, afim de acostar aos autos o comprovante de 

recebimento da correspondência enviada por ocasião do protesto do título.

III. Essa cautela é necessária na medida em que a correspondência 

enviada pela parte autora não foi entregue no endereço do requerido em 
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virtude de se tratar de localidade não atendida pelos serviços de entrega 

dos correios.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2570-11.2017.811.0024

 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: Leidiane Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas contrauais com 

pedido de revisão de contrato ajuizada por LEIDIANE MARIA DA SILVA em 

desfavor de BV Financeira S/A, pelos motivos declinados na inicial.

 Em 24.10.2017, foi determinada a emenda à inicial, de modo que 

apresentasse a autora cópia integral do contrato em questão e 

discriminasse os valores incontroversos do débito, nos termos do art. 330, 

§ 2°, do CPC, tendo a autora restado silente.

 É o relatório.

 Decido.

 Conforme se verifica dos autos, conquanto tenha sido a autora 

devidamente intimada a suprir as falhas apontadas na inicial, quedou-se 

inerte, conforme consta na certidão de 24.1.2018. Assim, o indeferimento 

da inicial é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 330, I, do 

CPC/2015, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto sem 

resolução do mérito, o presente processo, o que faço com fundamento no 

art. 485, I, do CPC/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, ficando sua exigibilidade suspensa em razão 

da justiça gratuita, que defiro neste momento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

Transitada em julgado e cumpridas todas as providência acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101955 Nr: 453-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTJ Consultoria Treinamento e Desenvolvimento, Telma 

Pinheiro Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloiza de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO - OAB:18854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que não foram juntados com a inicial 

os atos constitutivos da empresa demandante, o que obsta a verificação 

da regularidade da presentação processual.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora, nos termos do art. 321, ‘caput’, 

do CPC, por intermédio da advogada constituída, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente os atos constitutivos da empresa demandante, 

sob pena de indeferimento da inicial.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 531-07.2018.811.0024

 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: Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. RECEBO a inicial.

II. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. No que tange ao pedido de tutela de evidência, conforme art. 311 do 

CPC/2015, é necessário que a petição inicial seja “instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Com efeito, a despeito da documentação acostada ao feito, infere-se 

premente que a prova testemunhal ratifique o acervo probatório dos autos 

no sentido de que o falecido esposo da autora era efetivamente segurado 

especial e ostentava tal qualidade por ocasião de seu óbito.

Desta feita, diante da existência de dúvida razoável quanto aos fatos 

constitutivos do direito da parte autora, INDEFIRO o pedido de concessão 

de tutela de urgência.

IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 

em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC)

VII. Expeça-se o necessário.

 VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102195 Nr: 590-92.2018.811.0024

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Santana de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, defiro 

re forço po l i c ia l ,  caso  se ja  necessár io .  Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 631-59.2018.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos necessários para sua 

concessão, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para a finalidade de 

determinar a retirada do(s) nome(s) da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao(s) apontamento(s) por parte da 

demandada, no(s) valor(es) de R$ 16.464,84 (sessenta reais trinta e nove 

centavos).Conforme o caso, oficie-se ao SERASA e/ou ao SPC e/ou ao 

SCPC determinando a retirada do nome da parte requerente de seus 

cadastros, relativamente ao(s) débito(s) acima descrito(s), no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. O(s) ofício(s) deverá(ão) ser encaminhado(s) com 

cópia do extrato que acompanha a inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63766 Nr: 3571-70.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, Joadir Bueno Pacheco - OAB:13588-B

 Vistos, etc. (...) Desta feita, preenchidos os requisitos objetivo e 

subjetivo, ACOLHO o pedido do reeducando para finalidade de 

DETERMINAR A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO. I. 

Para cumprimento do novo regime, fixo as seguintes condições: (...) II. 

Intime o reeducando acerca das condições fixadas, servindo a cópia da 

presente decisão, que deverá ser-lhe entregue, como termo de 

admoestação, quedando-se desnecessária a designação de audiência 

para esta finalidade. Advirta-se o reeducando de que o descumprimento 

de qualquer das condições ensejará em regressão do regime, nos termos 

da lei. Considerando que não há indicativos de que o reeducando 

descumprirá as condições impostas, não vislumbro, por ora, a 

necessidade de colocação de tornozeleira. III. Certifique se houve o 

pagamento dos dias-multa fixados na sentença condenatória. Em caso 

negativo, intime o reeuducando para efetuar o pagamento dos dias-multa, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer o seu parcelamento, tudo a teor do 

que vem disposto nos arts. 50, caput, do CP e art. 169 da LEP. Decorrido o 

prazo acima sem que tenha tomado qualquer providência o apenado, 

desde logo, e independentemente de nova conclusão, nos termos do art. 

51 do CP, DETERMINO que se encaminhe fotocópia das peças 

necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE. IV. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, 

devendo o reeducando ser posto imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso. V. O reeducando deverá ser intimado do 

cálculo de liquidação atualizado (fl. 400), cuja cópia que deverá ser-lhe 

entregue, servirá como atestado de pena. VI. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. VII. Expeça-se o necessário. VIII. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SUBTIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000039-95.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRE SUBTIL 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o comprovante de 

endereço atualizado, em seu nome, ou em nome de terceiro com o qual 

possua vínculo jurídico, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 19 de 

fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000445-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAOZITO 

SILVA DA GUIA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Indefiro o pedido retro por ausência de previsão legal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 19 de fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000027-81.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE 

BENEDITA RODRIGUES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou em nome de 

terceiro com o qual tenha relação jurídica devidamente comprovada, para 

o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 19 de fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAUANE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000038-13.2018.8.11.0024 REQUERENTE: PAMELA 

KAUANE DE ARAUJO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o comprovante de 

endereço atualizado, em seu nome ou em nome de terceiro com o qual 

possua relação jurídica devidamente comprovada, para o cumprimento do 

requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. 19 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010009-44.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAZONIEL DIVINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO REIS (EXECUTADO)

CRISTINA COSTA MENDONCA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito.Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de fevereiro de 2018.Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-43.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSIMAR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado das parte promovente da decisão ID 11510893, 

e do alvará eletrônico expedido ID 11836953 . Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de fevereiro de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ROMANA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000036-43.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MARINALVA ROMANA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de 

Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por Marinalva 

Romana Pedroso, em face de Banco do Brasil S.A., com o fito de retirar o 

seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é 

responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida uma liminar em qualquer ação, 

são necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal. Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006). I. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite desta especializada, em ralação aos débitos discutidos 

nos presentes autos. II. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). III. Aguarde-se, a realização da Audiência 

de Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. IV. Cite-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002209-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. A. B. (EXEQUENTE)

B. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA OAB - 010.452.471-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002209-22.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: 

BRUNA ARAUJO BACHIEGA, JOAO VICTOR ARAUJO BACHIEGA 

REPRESENTANTE: FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA EXECUTADO: 

REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA Vistos em mutirão. Com base nos 

documentos juntados no id. 10894779 e id. 10894875, Declaração de 

Hipossuficiência Econômica e Ata de Audiência de Instrução e Julgamento, 

bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. O presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC. Procedam-se às 

anotações necessárias. Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 
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descrito na inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do art. 528, § 8º, do NCPC. Decorrido o 

prazo sem pagamento, o Oficial de Justiça deverá efetuar a PENHORA e 

AVALIAÇÃO de bens do executado, intimando-o para oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado 

de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 525, 

§ 1°, do NCPC). Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá 

proceder ao ARRESTO de quantos bens bastarem para garantir a 

execução, agindo na forma do art. 830 e parágrafos do NCPC. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAO RIZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000686-09.2016.8.11.0009 AUTOR: 

OSVALDO JOAO RIZZO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

- INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. 

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Osvaldo João Rizzo, contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando, em síntese, que em 

virtude de sua enfermidade, está incapacitado de exercer seu labor 

habitual. Aduz, ainda, que recebeu administrativamente o benefício de 

auxílio-doença, contudo, mesmo não estando apto ao trabalho, o teve 

cessado. Alega que, ingressou com pedido de prorrogação, entretanto, foi 

indeferido no dia 17/08/2016. Com a inicial vieram os documentos. À inicial 

foi recebida (Id. 4736324), momento em que fora deferida a tutela 

antecipada pleiteada pelo autor, bem como determinada a realização de 

perícia médica e deferido os benefícios da justiça gratuita. O laudo médico 

pericial foi colacionado ao Identificador n. 9107425. Citada e intimado para 

manifestar sobre o laudo pericial, a Autarquia Ré apresentou contestação 

(Id. 9929263 e 9929269), alegando, em síntese, que o autor não preenche 

os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugnou pela improcedência da ação. A parte autora manifestou nos autos 

informando que o benefício concedido em sede de tutela antecipada foi 

cessado pela Autarquia Ré (Id. 10432642 e 10432653). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - De pronto, quanto a 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2016, não havendo que se 

falar em quinquênio. 2 – Com efeito, cumpre anotar, que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Destarte, estando devidamente instruído o 

feito e, não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao 

julgamento do mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate 

recaía sobre um aspecto, qual seja, no fato de a requerente demonstrar 

sua incapacidade para o trabalho, uma vez que a qualidade de segurada 

restou comprovada através dos documentos juntado ao Identificador n. 

4160448 – Pág. 1. Pois bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins 

leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, 

composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurada, analisando 

os autos, necessário destacar que é fato que o autor pleiteou na inicial o 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, contudo, como 

a perícia, reconheceu categoricamente sua incapacidade para o trabalho, 

que apesar de conclusiva no sentido da temporariedade (em razão da 

possibilidade de recuperação) da incapacidade, registrou que se trata de 

incapacidade total e que não há possibilidade de determinar o tempo para 

recuperação, tenho que o mesmo tem direito a concessão da 

aposentadoria por invalidez uma vez que comprovada a existência de 

todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Vejamos alguns 

trechos do laudo pericial (Id. 9107425): 1. Qual o nome e a idade atual 

do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: 

Osvaldo João Rizzo, 51 anos. Estado de Saúde Razoável. (Pág. 7) 2. Qual 

a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada 

ou “autônoma”? Resposta: Operador de estação de água. Atualmente 

desempregado. (Pág. 7) 5. Diga ao Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

O autor é portador de Esquizofrenia com personalidade esquizoide. Sim. O 

agravamento adveio das patologias. (Pág. 7) 11. Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o (a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia? Resposta: Sim. No momento para toda e qualquer 

atividade. (Pág. 9) 12. No caso da incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as informações que a moléstia impões ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) á incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Total. (Pág. 9) 13. Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, 

é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais a limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a) à incapacidade permanente ou 

temporária? Resposta: Temporária. (Pág. 9) 16. No caso de incapacidade 

“temporária parcial” e ”temporária total”, qual a data provável ou o prazo 

estimado e indicado para recuperação laborativa? Resposta: Não há 

possibilidade de determinar o tempo o qual terá recuperação (parcial ou 

total). Pois bem. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da 

Lei 8.213/91: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, a concessão do benefício 

de Aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem 

por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período 

de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; 

c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o 

trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 

atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado 

não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. Seguindo o raciocínio, considerando que o autor já 
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comprovou a qualidade de segurado exigida, resta-nos analisar a 

incapacidade. O caso não merece muitas digressões, uma vez que, como 

vimos nos autos, a parte autora há muito trava uma luta diária contra sua 

enfermidade, e não é preciso muito intelecto para concluir que a 

impossibilidade de trabalho, e a falta de amparo por parte da previdência, 

acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na mantença da subsistência sua e 

de sua família. Ressalta-se que o Expert, de forma categórica afirmou que 

“O autor encontra-se no momento incapacitado para o trabalho”. (Quesito 

“4”,Pág. 3 – Id. 9107425). Conforme se observa nos documentos 

colacionados aos autos, a parte autora foi regularmente examinada por 

médicos e diagnosticada portadora de enfermidades, sendo que, 

decorridos mais de dois anos desde a primeira perícia realizada pelo 

requerido (Id. 4160433 – Pág. 5), o autor, com 52 anos, continua enfermo. 

Com efeito, restou comprovada a incapacidade para o exercício de 

qualquer atividade laboral, mormente porque ficou frisado que a 

incapacidade é total. Por oportuno, calha à fiveleta registrar que, segundo 

entendimento dominante na jurisprudência pátria, nas ações em que se 

objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o 

julgador firma seu convencimento com base na prova pericial, não 

deixando de se ater, entretanto, aos demais elementos de prova, sendo 

certo que embora possível, teoricamente, o exercício de outra atividade 

pelo segurado, ainda assim a inativação por invalidez deve ser outorgada 

se, na prática, for difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da 

doença, ou, pela natureza das atividades desenvolvidas, seja pela idade 

avançada. Além disso, devem ser consideradas as condições pessoais 

do postulante, tais como a presumível pouca instrução, a idade, a limitada 

experiência profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho atual, já 

restrito até para pessoas jovens e saudáveis. No presente, caso, seria 

muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de reabilitação 

dada às suas circunstâncias. De fato, ordenar que a autora recomponha 

sua vida profissional aos 52 anos (documento de Id. 9929269), 

negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, seria 

contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa. Observe-se que a 

doença do autor é incompatível com a sua atividade habitual. D’ outra 

banda, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante entendimento 

jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do auxílio-doença desde 

a data seguinte ao da cessação do benefício na via administrativa 

(17/09/2016), com a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a 

partir da data do laudo da perícia médica (05/07/2017). Nessa toada, é o 

entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora 

transcrevo: Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2. O termo inicial da 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia 

postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 296867 SP 

2013/0037827-6, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Jul. 

25 de Junho de 2013, DJe 05/08/2013). Grifos meus Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. 

EXISTÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2. Faz-se necessário acolher os 

embargos de declaração para sanar obscuridade, fixando que o termo 

inicial do benefício de auxílio-acidente é o dia posterior ao da cessação do 

auxílio-doença. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1360649 SP 2012/0274582-9, 

PRIMEIRA TURMA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Jul. 28 de 

Abril de 2015, DJe 11/05/2015). – Grifos meus. Portanto, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício da aposentadoria por 

invalidez, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na 

presente actio. Por fim, e não menos importante, vale salientar que a 

pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o 

faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento 

do auxílio-doença à autora Osvaldo João Rizzo, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da cessação na via 

administrativa (17/09/2016, Id. 4160448 – Pág. 1), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data do laudo pericial (06/07/2017, Id. 9107425 – Pág. 11), 

devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 345.728.801-15 Nome 

da Mãe: Aparecida A. Rizzo. Nome do segurado: Osvaldo João Rizzo. 

Endereço do segurado: Av. do Colonizador, n. 388, Bairro Centro, Setor 

Sul, Colíder/MT. Benefício concedido: Auxílio-doença. DIB: 17/09/2016 – 

data seguinte ao da cessação na via administrativa. Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez DIB: 06/07/2017 – data do laudo pericial 

(conversão) Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, ante a decisão 

supra, torno definitiva a tutela antecipada concedida na r. decisão coligida 

ao Id. 4736324. Nessa toada, considerando que o benefício foi cessado, 

conforme manifestação de Id. 10432642, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para 

que, com urgência, RESTABELEÇA o benefício concedido ao autor, sob 

pena de incurso em crime de improbidade administrativa, além de possível 

responsabilização cível e criminal. Ademais, declaro extinto o presente 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 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, 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. Sem 

custas, na forma da lei. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 2017. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 1267-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDESMARA CAVALHERI - 

OAB:14586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1267-41.2016.811.0009Código Apolo n. 98707Vistos, 

etc.Trata-se de Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por 

Bruno Robalino Estevam em face de Banco Bradesco S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.[...] Portanto, ao verificar a petição 

madrugadora e os documentos que a acompanharam, registrei 

convencimento de que a liminar pretendida pelo autor, para que o 

requerido se abstenha de inscrever seu nome em sistemas de proteção 

de crédito, merece ser deferida no início desta lide.Posto isso, DEFIRO a 

tutela antecipada pleiteada, para que o requerido se ABSTENHA de 

negativar o nome do autor junto aos órgãos competentes em virtude do 

contrato objeto desta ação e, caso já esteja inscrito, proceda-se com o 

necessário para sua retirada, sob as penas da lei. INTIME-SE a parte 

requerida para que cumpra a presente decisão.4- Diante das 
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especificidades da causa, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.5- CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze (15) dias, 

consignando que a não apresentação de resposta em tal prazo se 

presumirá aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial.6 – Após 

a vinda da contestação, INTIME-SE a requerente para apresentar 

impugnação no prazo legal.7 - Cumpridos todos os itens anteriores, 

CERTIFIQUE-SE e VENHAM os autos conclusos.8 - Por fim, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova contido na inicial, com fulcro no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da manifesta relação de consumo 

existente entre as partes. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Colíder, 19 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 1760-38.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. ( Oficio 

COREJ informando transferência valores RPV ao Tesouro Nacional, 

conforme Par. 1º do Art. 2º, da Lei nº 13.463/2017), nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81592 Nr: 2675-09.2012.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS SVERSUT, CLÓVIS SVERSUT, 

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-a, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Autos nº: 2675-09.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81592.

Vistos em correição.

MARCELO MARCOS SVERSUT, CLOVIS SVERSUT e EVANA JACINTA 

TIRAPELLE SVERSUT, todos devidamente qualificados, ajuizaram 

EMBARGOS À EXECUÇÃO em desfavor BANCO DO BRASIL S/A em 

oposição à Ação de Execução de Título Extrajudicial tratada nos Autos nº 

107-20.2012.811.0009 - Código Apolo nº 58478 (autos em apenso).

Ocorre que como se extrai das fls. 123-127 daqueles autos, as partes 

transigiram acordo.

 Destarte, por consequência, verifica-se a perda do objeto dos presentes 

embargos diante da superveniente falta de interesse de agir, impondo-se a 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Posto isto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO os presentes EMBARGOS A EXECUÇÃO oposto por 

MARCELO MARCOS SVERSUT, CLOVIS SVERSUT e EVANA JACINTA 

TIRAPELLE SVERSUT em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A por 

superveniente falta do interesse de agir.

CUSTAS aos embargantes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 19 de outubro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48612 Nr: 2407-91.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 (...) Decido. Sem delongas desnecessárias, tenho que o pleito da parte 

executada não merece prosperar, pois, não vislumbro outro meio menos 

gravoso para que a parte exequente tenha seu crédito satisfeito. 

Destaca-se, quanto ao imóvel penhorado, que, após sua avaliação, a 

parte foi devidamente cientificada (fl. 59), no entanto, sequer manifestou 

nos autos. Neste viés, observa-se da manifestação da parte exequente, 

que, apesar de sua irresignação, esta não apresentou meios possíveis 

para saldar a dívida de forma menos gravosa. Quanto à divergência de 

valores na avaliação realizada no presente feito e nos autos sob cód. 

44351, nota-se que está no fato de terem sido realizadas em períodos 

diferentes, oportunidade em que foram localizadas benfeitorias que 

inexistiam na avaliação realizada naqueles autos. Isto posto, INDEFIRO o 

pleito de fls. 111-112, porém, DETERMINO que no momento da alienação do 

imóvel, o leiloeiro observe o valor do imóvel indicado nestes autos. 

Intime-se. Às providências. Colíder, 20 de fevereiro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44351 Nr: 1220-82.2007.811.0009

 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): MARIA APARECIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:27.109, RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 (...)Decido.Sem delongas desnecessárias, tenho que o pleito da parte 

executada não merece prosperar, pois, não vislumbro outro meio menos 

gravoso para que a parte exequente tenha seu crédito satisfeito. Aliás, é 

possível observar dos autos que foi tentada penhora on-line de valores 

em contas da executada (fl. 136-138), o que seria um meio menos 

gravoso, porém restou infrutífera.Destaca-se, quanto ao imóvel 

penhorado, que, após sua avaliação, a parte foi devidamente cientificada 

(fl. 91), no entanto, sequer manifestou nos autos.Neste viés, observa-se 

da manifestação da parte exequente, que, apesar de sua irresignação, 

esta não apresentou meios possíveis para saldar a dívida de forma menos 

gravosa.Quanto à divergência de valores na avaliação realizada no 

presente feito e nos autos sob cód. 48612, nota-se que está no fato de 

terem sido realizadas em períodos diferentes, oportunidade em que foram 

localizadas benfeitorias que inexistiam na avaliação realizada nestes 

autos.Isto posto, INDEFIRO o pleito de fls. 177-178, porém, DETERMINO que 

no momento da alienação do imóvel, o leiloeiro observe o valor do imóvel 

indicado nos autos sob cód. 48612.Intime-se.Às providências.Colíder, 20 

de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 899-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALEXANDRE BIRSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 
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OAB:13.968/MT

 Vistos, etc.

1. Em análise a manifestação de fl. 143, promovi buscas junto ao arquivo 

de armazenamento das gravações de audiências, entretanto, não logrei 

êxito na localização do interrogatório do réu, em razão reabro a instrução 

e DESIGNO o dia 14/03/2018, às 15h30min., para o interrogatório do réu 

Anderson Alexandre Birse.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83236 Nr: 594-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos, etc.

1. Restitua-se ao acusado a fiança prestada (fl. 40), intimando-o para que, 

em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao levantamento dos 

valores, salientando que a inércia importará, desde já, a perda dos valores 

em favor da União.

2. Após, não havendo pendências, arquive-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 83867 Nr: 1229-34.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO ANTUNES DE ALMEIDA, Filiação: 

José de França Antunes Almeida e de Leuriça de Paula Antunes, 

brasileiro(a), casado(a), trbalha do jbs. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no início do ano de 2013, em horário incerto, 

ao lado da residência da vítima, localizada na Rua das Margaridas, n° 605, 

Bairro Celídio Marques, neste município de comarca de Colider-MT, Silvio 

Antunes de Almeida ameaçou, por palavras, causar mal a injusto e grave 

á vítima I.S. Pelo exposto o mesmo foi Denunciado como incurso no art. 

147 "caput", do Código Penal.

Despacho: Vistos.1-) Inicialmente, quanto ao crime de ameaça praticada 

em desfavor da vítima José Lopes da Silva, nota-se que até o presente 

momento a vítima não apresentou a representação criminal. Logo, opera 

nos autos a declaração da extinção da punibilidade do indiciado quanto ao 

aludido delito, em razão da verificação de decadência, caracterizada pela 

inércia da vítima em promover a pertinente representação no prazo 

legal.2-) Por outro lado, quanto à vítima Ivanir Salgo, recebo a denúncia por 

satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP.Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) 

acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à acusação, 

por escrito.Decorrido o prazo sem manifestação, ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) advogado por não possuir condições 

econômicas, o que deverá ficar consignado no cumprimento do mandado, 

fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua(s) 

defesa(s).Apresentada(s) a(s) resposta(s), conclusos para análise da 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de 

audiência de instrução e julgamento.Defiro os requerimentos do Ministério 

Público.Expeça-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, MARIANA APARECIDA 

CARVALHO, digitei.

Colíder, 16 de novembro de 2017

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 2311-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THALES RIBEIRO SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2311-03.2013.811.0009 – Código nº. 84920

Despacho

Vistos, etc.

À fl. 40 a Defesa interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão 

de fl. 38/39.

Às fls. 47/52 o Ministério Público apresentou as contrarrazões.

Pois bem.

 Analisando os autos verifico que o requerente não interpôs o recurso 

adequado, isso porque a decisão judicial que resolve questões incidentais 

de restituição de coisas apreendidas tem natureza definitiva, devendo o 

reexame da matéria ser feita através do recurso de apelação, conforme 

estabelece o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE 

SUSTENTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL É VIA ADEQUADA (ARTIGO 593, INCISO II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL) – PLEITO DEFENSIVO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA APREENDIDA NESTE ÁLBUM PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDDE – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – PERDIMENTO 

COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A decisão 

judicial que aprecia pedido de restituição de bem apreendido tem natureza 

definitiva, portanto, há de ser combatida via recurso de apelação, nos 

termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Deve ser 

mantida a decisão que determinou o perdimento do valor apreendido, 

porquanto não houve comprovação da origem lícita do numerário, 

deixando evidente que decorre do crime de tráfico de drogas. (Ap 

91027/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Ressalto ainda que poderia em tese, o magistrado aplicar o princípio da 

fungibilidade recursal.

 No entanto, há limite para tal aplicação, havendo óbice quando ocorre erro 

grosseiro na interposição de recurso, que ao meu sentir, no caso in 

concreto, é clarividente tal erro.

 Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – SEQUESTRO DE BENS DECRETADO EM AÇÃO 

PENAL – TERCEIROS QUE ALEGAM SER PROPRIETÁRIOS DOS BENS 

SEQUESTRADOS – CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – SEGUIMENTO 

NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Efetivado o 

sequestro de bens dos agravantes em ação penal movida contra terceiro, 

a defesa a ser realizada pelos proprietários dos imóveis se concretiza por 

meio de embargos, a serem opostos na forma dos artigos 129 e 130 do 

Código de Processo Penal, cuja apreciação compete ao juízo criminal que 

o decretou. Evidencia-se o erro grosseiro quando da interposição de 

recuso diverso daquele expressamente previsto em lei, o que impede a 

aplicação do princípio da fungibilidade. (Agravo Regimental 9934/2016, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

Desta feita, deixo de conhecer o recurso interposto, ante a falta de 

preenchimento do pressuposto da adequação recursal e a não aplicação 

do princípio da fungibilidade.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 38/39.

 Colíder-MT, 25 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87728 Nr: 1071-42.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO FREITAS, Cpf: 01253181039, 

Filiação: Maria Freitas, data de nascimento: 07/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ...vem à 

honrosa presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra: 

RODRIGO FREITAS ...; pela prática do seguinte fato delituoso: Consta do 

procedimento investigativo que no dia 20 de abril de 2014, por volta das 

08h15min, na "Padaria Vitória Pães e Conveniência", , localizada na 

Avenida Dauri Riva, n. 179, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de 

Colíder/MT, RODRIGO FREITAS, com vontade livre e consciente do caráter 

ilícito de sua conduta, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a 

importância de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) em moeda corrente, 

pertencente àquele estabelecimento...Destarte, pelo exposto, DENUNCIO 

RODRIGO FREITAS como incurso no artigo 157, caput, do Código 

Penal(...).

Despacho: Vistos, etc.Ante a existência de prova da materialidade e de 

indícios suficientes de autoria, obtidos na fase policial, recebo a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Rodrigo Freitas, 

devidamente qualificado nos autos.Cite-se e intime-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder 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.Defiro o requerimento formulado pelo 

Ministério Público no item ‘2 I’ na cota de oferecimento da denúncia. Assim, 

providencie-se a juntada das folhas de antecedentes e certidões criminais 

mencionadas, sendo que, para tanto, fixo o prazo de dez (10) dias. 

Expeça-se o necessário.No que pertine ao pedido formulado no item ‘2.III’, 

oficie-se a autoridade policial, para que realize nova oitiva deste, acerca 

da correta qualificação do denunciado.Ante o recebimento da denúncia, 

procedam-se as anotações pertinentes junto ao Cartório Distribuidor, 

Sistema Apolo e capa dos autos, na forma do item 3.1.13 da CNGC/MT e 

comunique-se aos órgãos de praxe, nos termos do item 7.16.1, da CNGC, 

certificando-se as comunicações nos autos.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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 20 de fevereiro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 .Pois bem.Inexistindo diligências a serem realizadas, nem irregularidades a 

serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, 

ordenando que os pronunciados JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA 

SILVA e HÉLIO PERINA JÚNIOR sejam submetidos a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri, cuja sessão DESIGNO para o dia 12/03/2018, às 

09h00min.INTIMEM-SE os réus e seus defensores, a representante do 

Ministério Público, assim como as testemunhas arroladas pelas partes, a 

fim de serem ouvidas em Plenário.Tomem-se, ainda, as demais 

providências necessárias à realização do julgamento.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 3549-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO dda defesa acerca da expedição da carta precatória para a 

Comarca de Sorriso a fim de proceder a inquirição das testemunhas 

Dionatas Fernando de Souza.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DAMASCENO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010302-83.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JHYONATHAN NUNES DE 

SOUZA DA SILVA, ROBERTO DAMASCENO CHAVES, DEBORA REGINA 

DA SILVA NIENKOETTER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Intimem-se às 

partes do retorno dos autos, bem como, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DAMASCENO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010302-83.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JHYONATHAN NUNES DE 

SOUZA DA SILVA, ROBERTO DAMASCENO CHAVES, DEBORA REGINA 

DA SILVA NIENKOETTER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Intimem-se às 

partes do retorno dos autos, bem como, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DAMASCENO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010302-83.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JHYONATHAN NUNES DE 

SOUZA DA SILVA, ROBERTO DAMASCENO CHAVES, DEBORA REGINA 

DA SILVA NIENKOETTER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Intimem-se às 

partes do retorno dos autos, bem como, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA SILVA NIENKOETTER (REQUERENTE)

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DAMASCENO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010302-83.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JHYONATHAN NUNES DE 

SOUZA DA SILVA, ROBERTO DAMASCENO CHAVES, DEBORA REGINA 

DA SILVA NIENKOETTER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Intimem-se às 

partes do retorno dos autos, bem como, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010718-22.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA 84053771153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE FEITOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010718-22.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE 

ALMEIDA 84053771153 EXECUTADO: NEIDE FEITOSA Vistos em 

correição. Com fins de viabilizar o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, intime-se a parte exequente para informar em 10 dias o CPF 

da parte executada ou manifestar o que for de seu interesse, visto que 

para realizar a pesquisa mencionada, são necessários elementos mínimos 

para sua consecução. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 3926-09.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL E RESTAURANTE MARLENE, MARLENE 

DA SILVA MEDEIROS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em que as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

às fls. 172/174.

É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/1995.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade 

entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita.

 Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei 9.099/1995.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que a parte exequente já afirmou ter 

recebido os valores acordados, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes, fazendo parte integrante da presente sentença e JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

 Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das 

partes.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder para proceder a 

baixa do registro da penhora na matrícula do respectivo imóvel.

Quanto a expedição de guia para recolhimento das despesas do leiloeiro 

judicial, esta poderá ser emitida no sítio do Tribunal de Justiça ou a pedido 

da parte pessoalmente na secretaria deste Juizado Especial.

Comunique-se COM URGÊNCIA o leiloeiro judicial da presente sentença, 

bem como para proceder a exclusão do imóvel da hasta pública designada 

para o dia 20 de fevereiro de 2018.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de 

praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Comarca de Comodoro

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4088-09.2013.811.0046 Cód. 65904

ESPÉCIE: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: LIRIO ANDREOTTI

PARTE REQUERIDA: JOEL MINETO

INTIMANDO(A, S): Impugnado(s): Joel Mineto, Cpf: 42484618034, Rg: 

5024491441 SSP RS Filiação: Abilio Mineto e de Ivone Mineto, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, Endereço: Fazenda Recanto Feliz, Bairro: Gleba Rio 

Novo, Cidade: Nova Lacerda-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 496,92 

(Quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 377,56 

(Trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 119,36 (Cento e dezenove reais e 

trinta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, digitei.

 Comodoro - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 145-47.2014.811.0046 Cód. 66404

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: ADIMILSON BRANDÃO MOURA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Adimilson Brandão Moura, Cpf: 

61460400100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Freijo 8704, Bairro: 

Orleans, Cidade: Vilhena-RO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 682,02 

(Seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 395,17 (Trezentos e noventa e 

cinco reais e dezessete centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 286,85 (Duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Comodoro - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3399-67.2010.811.0046 Cód. 35216

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

PARTE REQUERIDA: NAIR RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nair Rodrigues Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Av. Parana, Bairro: Nossa Senhora de Fatima, Cidade: 

Comodoro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 595,04 

(Quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 463,42 (Quatrocentos e 

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 131,62 (Cento e trinta e um reais e sessenta e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

 Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Comodoro - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2686-29.2009.811.0046 Cód. 31675

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 REQUERENTE: ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS ALTO JURUENA IX

PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SALUSTIANO DA SILVA e RICARDO 

HERRERA e AGROPCUARIA MOROCÓ LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Jaqueline Salustiano da Silva, Cpf: 

93590636149, Rg: 1075282-0 SSP MT Filiação: Jose Salustiano da Silva e 

Anelhia Josefa da Silva, data de nascimento: 10/01/1974, brasileiro(a), 

natural de -MT, solteiro(a), Endereço: Associação Alto Juruena, N° 06, 

Cidade: Campos de Julio-MT

Requerido(a): Ricardo Herrera Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Parte 

Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Comodoro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 696,18 

(Seiscentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 387,61 (Trezentos e 

oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 308,57 (Trezentos e oito reais e cinquenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

 Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Comodoro - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109136 Nr: 4967-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Carla Gomes Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.44-RJ

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97932 Nr: 5690-30.2016.811.0046

 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: LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, 

vez que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício de auxílio doença bem como, aplicável a conversão 

para aposentadoria por invalidez e inaplicável o acréscimo de 25% 

pleiteado pela autora.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 acrescentou o §4º 

ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade do INSS convocar 

o segurado por invalidez a qualquer momento para avaliação das 

condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao disposto no 

art. 101, §1º, incisos I e II. A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Luzia 

Luiza da Silva Oliveira2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefício: Março/20174.Renda mensal inicial: 

100% do benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Condeno o INSS a pagar 

à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data da citação, 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.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 475, § 2º, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

v incendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1045-74.2007.811.0046

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SIMONIDIO DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424, 

ELIAS MALEK HANNA - OAB:356-B, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Primeiramente, determino que a serventia certifique nos autos se existem 

valores depositados nos presentes autos, pertencentes ao executado.

Caso positivo, deverá ser certificado qual o valor exato existente nos 

autos.

Após, voltem-me conclusos para análise do pleito de fls. 346/347.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 1808-41.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem acerca 

da avaliação de folhas 121/122, no prazo de 10 dias, conforme decisão de 

folha 103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29971 Nr: 1070-19.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA, 

WALDIR FRANCISCO GUERRA, ALLAN MELLO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT - 3.26, MARCIA M. VIDAL - OAB:11597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, RICARDO AURY RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MS 

11846, RUDI RUBIN MATTER - OAB:OAB/RS 4468

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117081 Nr: 777-34.2018.811.0046

 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: LUCIANA PEREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 
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juízo de probabilidade.

Analisando os autos observa-se que não há perigo de dano, tendo em 

vista que o parto se deu em 20/12/2013 e somente agora a autora veio 

pleitear o beneficio de salário-maternidade.

Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 

334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, cite-se o réu, com a remessa eletrônica dos autos, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 2612-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LUIZ KERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

em relação ao endereço da parte executada, em 5 dias, haja vista que não 

entregue o AR de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 1090-63.2016.811.0046

 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: CARLA RAISSA DE SOUZA SILVA, KAUAN ROSA 

ARAÚJO DA SILVA, KARINA ARAÚJO DA SILVA, LILIAN DE SOUZA, ANA 

RUBIA DA SILVA ARAUJO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que todos os herdeiros foram citados, conforme mandado de ref: 

53. Certifico que o Dentran apresentou resposta ao mov. ref: 45 e o CRI no 

mov. de ref: 38. Certifico também que o Indea recebeu o ofício em 16/11/16 

(ref: 27) e não apresentou resposta, e que a PGE manifestou interesse no 

feito (ref: 43). Dito isso, impulsiono o feito a fim de intimar a inventariante 

para se manifestar em relação ao parecer de ref: 43 (PGE), bem como 

para expedir a intimação da PGFN, conforme informação de ref: 28, e do 

município de Comodoro. Após as respostas, dar cumprimento ao item "5" 

da decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28607 Nr: 2654-58.2008.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO VICTORINO - 

OAB:1635603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67500 Nr: 1099-93.2014.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BIANCA DO NASCIMENTO, Rg: 

2518393-1, Filiação: Sonia Arlete Veloso do Nascimento e Jose Ribeiro do 

Nascimento, data de nascimento: 19/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Matelandia-PR, Telefone 65-9698-1778. 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: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Comodoro, 07 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 1550-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VILAR DE CAMPOS, RENATA DE 

CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS VILAR DE CAMPOS, Cpf: 

30085799904, Rg: 1716993, Filiação: Antonio Garcia de Campos e Maria 

Sanches de Campos, data de nascimento: 07/12/1953, brasileiro(a), 

natural de Cornelio Procopío-PR, casado(a), caminhoneiro. 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, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os acusados 

CARLOS VILAR DE CAMPOS e RENATA DE CAMPOS OLIVEIRA, pela 

prática do delito tipificado no artigo 140, § 3º, do Código Penal, pela qual 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.Tendo em vista que os 

acusados possuem as mesmas condições pessoais, e respondem de 

forma igualitária pelo crime praticado, não havendo diferença na conduta, 

analiso conjuntamente a individualização da pena que, no caso concreto, 

excepcionalmente, reputo possível.Circunstâncias judiciais (art. 59 do 

Código Penal)Quanto à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade 

da conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro 

nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com relação aos 

acusados. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser os acusados pessoas que provoquem 

instabilidade social. Quanto à personalidade dos agentes também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, os acusados não se mostraram 

movidos por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as 

normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.À vista dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 

seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.Circunstâncias legais 
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(agravantes/atenuantes)Ausente circunstâncias agravantes e 

atenuantes.Causas de aumento ou diminuição de penaNão há nenhuma 

causa de aumento ou diminuição de pena presente nestes autos.Assim, 

resta estabelecida a pena final em 01 (um) ano de reclusão, em regime 

inicial aberto.Da multaQuanto a pena de multa, a julgar pelas bases 

lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, 

fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, um índice razoável estipulado 

como parâmetro inicial.Considerando a capacidade econômica dos réus, 

fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Da substituição da penaNos termos do art. 44 do Código Penal, 

verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro 

anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Da mesma forma, os réus não são reincidentes em crime doloso, e a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição da pena é 

suficiente para a reprovação do delito.Considerando que os Réus não 

foram condenados em pena superior a um ano (art. 44, § 2 do Código 

Penal), ser-lhe-á aplicada, em substituição à pena privativa de liberdade, 

uma pena de restrição de direitos, a ser definida pelo Juiz da Execução da 

Pena.Os réus poderão apelar em liberdade, em face da dimensão da pena 

aplicada em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de 

cumprimento (aberto).Após o trânsito em julgado, lancem o nome dos réus 

no rol de culpados.Isento os réus do pagamento das despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Proceda a escrivania a 

expedição das comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral. Após o trânsito em julgado, volte-me concluso para 

análise da prescrição.Cumpra-se, expedindo o necessário.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, Kevin Andrei Batista 

Carvalho, digitei.

Comodoro, 09 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34827 Nr: 3011-67.2010.811.0046

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, ALMIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KLAUS, TEREZINHA CALEFFI 

KLAUS, JOSÉ MARIA FERNANDES, ROQUE OSMAR VOGT, EZÍLIO 

CHIOCHETTA, ALCEU DAL MASO, AGROPECUARIA RENASCER LTDA, 

CLAUDINEI CARLOS NICARETTA, CELSO ANTONIO NICARETTA, BERLIDES 

SANTINA SCHENATTO CHICHETA, CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, ILDO 

GRISOSTE BARBOSA, JAIRO DE PAULA E SILVA, AGOSTINHO JOÃO 

LANZARIN, LEANDRO GILBERTO DAL MASO, JACI JOSÉ NICARETTA, 

LUIZ CARLOS MASNIK FERREIRA, DILSON MAFFINI, HERIBALDO MENDES 

MAIA, WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DA CUNHA - 

OAB:2250/MS, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230, MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110324 Nr: 5422-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113054 Nr: 6545-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GONÇALVES GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO GONÇALVES GAIO, Cpf: 

77763343249, Rg: 000812277, Filiação: José Mariano Gaio e Sandra de 

Souza Gonçalves, data de nascimento: 16/08/1985, brasileiro(a), natural 

de Ji-paraná-RO, solteiro(a), classificardor, Telefone 66 9 9697-3290. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se procedimento em que o suposto autor do fato é 

FABIANO GONÇALVES GAIO.Ocorre que em seu parecer, o órgão 

ministerial requereu a decretação da extinção da punibilidade aos crimes 

previstos no artigo 140, caput, do Código Penal.Decido.Consoante o artigo 

38 do Código de Processo Penal c.c art. 88, da Lei 9.099/95, o ofendido ou 

o representante legal decairá do direito de queixa, se não o exercer no 

prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o 

autor do crime.A vítima tomou conhecimento do fato em 05/06/2017, 

portanto, há mais de 6 meses, sem que houvesse o oferecimento de 

queixa, tornando-se imperioso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva.Posto isso, com fundamento no artigo 107, inciso IV do 

Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal, reconheço que 

operou a prescrição da pretensão punitiva, julgando extinta a punibilidade 

de FABIANO GONÇALVES GAIO concernente ao delito previsto no art. 

140, caput, do Código Penal.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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 20 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33346 Nr: 1532-39.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCEU FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

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: Posto isso, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo 

procedente o pedido para o fim de declarar em favor da autora, Laudiceia 

Alves Rodrigues, o domínio pelo usucapião do imóvel descrito e 

caracterizado na peça inaugural. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao titular do cartório de registro de imóveis para o necessário 

registro, uma vez satisfeitas as exigências fiscais previstas no artigo 945 

do CPC. Não há custas processuais nem honorários advocatícios para 

arbitrar, face a ausência de resistência ao pedido inicial.Face ao trabalho 

executado pela Dr. Ronie Jacir Thomazi nomeadocomo CURADOR 
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ESPECIAL para realizar a defesa do requerida citado por edital, mister se 

faz a ressalva de que a Constituição da República Federativa do Brasil 

assegurou a criação da Defensoria Pública, Órgão específico para 

atendimento àquelas pessoas. Embora já exista a Defensoria Pública neste 

Estado, denota-se, no presente caso que o profissional atuante nestes 

autos prestou assistência jurídica à requerida. Sendo assim, arbitro 

honorários advocatícios em favor do curador especial no valor de 2 URH, 

levando-se em conta a natureza jurídica da ação e o grau de zelo da 

profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância 

da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, 

devendo tal valor ser pago pelo Estado de Mato Grosso, através de seus 

canais competentes, nos termos da Lei n. 8.906/94.Depois de cumpridas 

todas as formalidades legais, arquivem-se os presentes com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Expeça-se o necessário ao CRI.

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, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 20 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 1172-46.2006.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER LUIZ MAILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Mailho - 

OAB:3047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 2761-39.2007.811.0046

 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: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, RONDON ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA, IPC - 

INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - 

OAB:19563/O, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

conforme o disposto no art. 465, § 3º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38664 Nr: 3362-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, JOÃO ALCIR 

R. DE VARGAS - OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Código 38664

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Luiz Antônio Pinzon 

Zam em face de Banco do Brasil S/A todos devidamente qualificados.

 Após, o magistrado que me antecedeu determinou proferiu sentença de 

mérito ocasião em que reconheceu a prescrição quanto à dívida cobrada 

nos autos pelo autor às fls. 113/114.

 Irresignado apresentou a parte recurso e razões de apelação, tendo a 

instância superior negado seguimento ao apelo.

 Intimado deixou a parte exequente de efetuar o cumprimento voluntário da 

obrigação.

 Bloqueio de numerários via BACENJUD frutífero consoante fls. retro.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira:

 1) DETERMINO a conversão do presente feito em cumprimento de 

sentença com escopo no art. 573 e seguintes do CPC, devendo ser 

retificado o sistema Apolo, caso já não o tenha feito;

 2) Intime-se o advogado subscritor da peça de fls. 152, para que acoste 

aos autos instrumento procuratório em 15 (quinze) dias;

3) TRANSFIRA o valor bloqueado nos autos para a conta judicial;

 4) APONHE o (a) senhor gestor judicial sua assinatura nas certidões de 

fls. 127, bem como SOLICITE ao servidor que incumbia tal mister a época, 

para que aponhe sua assinatura na certidão 146;

 5) Se o advogado subscritor da peça de fls. 152, apresentar instrumento 

procuratório intime-o do bloqueio de numerários efetuado nos autos do 

bloqueio efetivado, nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116915 Nr: 701-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Sob pena de indeferimento, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos comprovante de 

recolhimento das custas processuais.

Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Comodoro/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115651 Nr: 160-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, 

ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 
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o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC.

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC.

IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC).

VII – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

NCPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116323 Nr: 451-74.2018.811.0046

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA AZEREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 116323

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de ELISANGELA 

AZEREDO DA SILVA todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora em 15/02/2018.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Passo a exarar sentença terminativa.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Registre-se (dispensado o registro nos moldes do § 4º art. 317, 

CNGC/MT).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116463 Nr: 513-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC.

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC.

IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC).

VII – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

NCPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116506 Nr: 527-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN, MARGARETE 

ZUCATTO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do CPC.

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do CPC.

IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).
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V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos.

 VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do CPC).

VII – Não encontrada a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

VIII – Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de 

que a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do CPC).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 2151-03.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DANIEL SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista o Acórdão de fls. 146/149, que anulou a sentença 

declaratória de prescrição, chamo o feito à ordem, para seu regular 

andamento.

Em atenção à resposta à acusação de fls. 95/110, tenho que a tese 

afirmada pelo denunciado se confunde com o mérito da causa, de modo 

que será ser aferida em momento oportuno, no decorrer da instrução 

processual.

 Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal, nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 03/04/2018, às 16h00min.

Intime-se o acusado, seu defensor e as testemunhas arroladas.

Acaso algumas das testemunhas arroladas residam em outra Comarca, 

depreque-se a realização de suas oitivas.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 2778-70.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN RAMOS ARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MAGNUS DE MELLO 

LEONARDO - OAB:5284/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido retro.

Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36472 Nr: 1169-18.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697, DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.Trata-se de Executivo de Pena do recuperando 

José do Carmo Pereira Neves, cumprindo, pena, atualmente, no regime 

semiaberto.Em petição de fl.240 este requer a remessa de seu executivo 

de pena à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, visto que terá que trabalhar 

em referido município.O Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente.Em síntese, é o relatório.Decido.Considerando as 

informações prestadas à fl. 240 comprovadas pela documentação 

apresentada às fls. 241/242, deque o recuperando pretende residir em 

Pontes e Lacerda/MT em virtude do seu trabalho, domicílio e família tenho 

que o deferimento do requesto se impõe.A finalidade da pena não é 

unicamente repressiva, visando também a reinserção do apenado a 

sociedade, mister se faz a remessa do presente executivo de pena àquela 

Comarca. Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci, in 

litteris:“Juízo universal da execução da pena: todas as penas aplicadas ao 

réu concentrar-se-ão em uma única Vara de Execução Criminal, 

normalmente a da Comarca onde ele estiver preso ou fixar domicílio (caso 

se encontre em liberdade). Por isso, cabe ao juiz que controla todas as 

suas condenações promover a necessária somatória das penas e 

verificar a adequação do regime imposto (...)”. (In Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas. 5ª ed. – São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 544).Nesse sentido é o art. 1.547 da CNGC/MT, 

vejamos:Art. 1.547 Os autos de execução penal, mesmo na hipótese de 

regime aberto obtido através da progressão de regime, deverão ser 

remetidos à comarca em cujo território for permitido ao reeducando 

cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser deprecado o 

cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos períodos, de 

sursis ou de pena restritiva de direitos. Assim, competente é o Juízo das 

Execuções do local em que o reeducando reside ou trabalha para dar 

andamento à sua execução penal.Remeta-se o presente executivo de 

pena para o Juízo da Execução Penal da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, sendo este o Juízo competente para a execução da 

pena.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40296 Nr: 1310-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA AURELIANA FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Código 40296

Vistos em correição.

 De proêmio, SOLICITE o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial ao servidor que 

incumbia tal mister a época que aponhe assinatura na certidão de fls. 119 

e 120.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.

 Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza §2º, II, do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa incidirá sobre o restante.

 Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60223 Nr: 1977-86.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DE ALMEIDA ELOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 7493-14.2017.811.0046

 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: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Versam os autos sobre Ação Monitória, ajuizada com fulcro no artigo 700 

do CPC, visando à obtenção de pagamento de montante individualizado.

Como a petição inicial se acha devidamente instruída, obedecendo aos 

requisitos do procedimento especial monitório e, ainda, restando 

evidenciados os preceitos do artigo 319 do CPC, defiro a expedição do 

mandado monitório, para que o réu pague a importância buscada no prazo 

de 15 dias (NCPC, art. 701).

Nesse prazo, poderá, ainda, o réu oferecer embargos, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial, advertindo-os que não sendo eles 

apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial (art. 701, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115961 Nr: 312-25.2018.811.0046

 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: J. G INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS EPP, 

JOSEMAR GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSMAR ZANDONÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:196702, CHARLES BACCAN JUNIOR - OAB:2.823/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Versam os autos sobre Ação Monitória, ajuizada com fulcro no artigo 700 

do CPC, visando à obtenção de pagamento de montante individualizado.

Como a petição inicial se acha devidamente instruída, obedecendo aos 

requisitos do procedimento especial monitório e, ainda, restando 

evidenciados os preceitos do artigo 319 do CPC, defiro a expedição do 

mandado monitório, para que o réu pague a importância buscada no prazo 

de 15 dias (NCPC, art. 701).

Nesse prazo, poderá, ainda, o réu oferecer embargos, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial, advertindo-os que não sendo eles 

apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial (art. 701, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117082 Nr: 778-19.2018.811.0046

 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: ESTEVÃO BARCELOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 117082

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 ESTEVÃO BARCELOS DE ALMEIDA devidamente qualificado na peça 

basilar ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

 Sustenta em apertada síntese que, a parte requerente é atualmente 

segurado facultativo da Previdência Social. Narrou nos autos que teve o 

benefício de aposentadoria por idade híbrida indeferido na seara 

administrativa sob o argumento de que o mesmo não cumpriu o período de 

carência exigido em lei.

 Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade híbrida em favor da parte autora.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

 Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente por tratar-se de pessoa desempregada, consoante 

extratos apresentados nos autos que demonstram ser o requerente 

contribuinte facultativo da Previdência Social.

 Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34985 Nr: 3168-40.2010.811.0046

 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: AGNALDO BRAZ, ELIZAMARA BALBINOT BRAZ, 

ELIZANDRA CAZELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Determino que o exequente fundamente seu pedido de perícia, no prazo 

de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 442-25.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO E CIA LTDA-ME, ADRIANO DOS REIS, 

ERNANDES LUZIA CESÁRIO, ELENI DE JESUS CARDOSO CESARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 
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GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60080 Nr: 1825-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES RODRIGUES, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se se houve intimação do executado, conforme determinado em 

decisão de fl. 275.

Em caso positivo, certifique-se o transcurso do prazo para apresentação 

da impugnação.

Em caso negativo, volte-me conclusos para análise da peça de fls. 

281/284.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61118 Nr: 2927-95.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRALDO PIRES DOS SANTOS

 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:

 Código 61118

Vistos em correição.

 Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído nos 

autos de conhecimento via DJE para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 (quinze) dias [art. 

218,§1º, CPC].

 Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 2086-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DE ARAUJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PALHARINI, LORENI LIESBH 

PALHARINI, WELLINGTON DA SILVA SANTOS, CLARISSE RODRIGUES DE 

CAMPOS, CARLOS A. REGO DA SILVA, REGINA LÚCIA SERAFIM 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Intime-se a parte exequente via DJE se, 

tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar outros 

bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda com a 

conversão do presente feito em cumprimento de sentença com escopo no 

art. 573, ss CPC, devendo ser retificada a capa dos autos e o sistema 

Apolo, caso já não o tenha feito.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103183 Nr: 2313-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CORREIA DE FREITAS, ADEILDO 

MIGUEL DA SILVA, ALESSANDRO CEZAR SANTOS VEIGA, FRANCISCO 

DELSON FORTES VAZ, LEANDRO SOARES SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do réu Leandro Soares 

Santana dos Santos, nos termos do art. 316, do Código de Processo 

Penal, sob o compromisso de não frequentar bares, locais de reputação 

duvidosa e similares, não mudar-se de residência sem prévia 

comunicação ao juízo e comparecer bimestralmente em juízo para que 

informe suas atividades, sob pena de ser revogado o benefício. 

Expeça-se os correspondente Alvará de Soltura, devendo o réu ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Por fim, determino que sejam enviadas às cópias à Comarca de 

Cuiabá-MT, para instrução da missiva.No mais, nos termos do §2º, do 

artigo 222, do CPP, declaro encerrada a instrução, sendo que as missivas 

poderão ser juntadas à qualquer tempo, abrindo-se vistas às partes para 

apresentarem alegações finais.Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 de fevereiro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108285 Nr: 4598-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 108285

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de guarda interposta por Cristina Dantas Barbosa em 

face de CHAIIWEND SOARES ANTUNES DE

OLIVEIRA e outros todos devidamente qualificados.

Citado, informou o requerido que a infante encontra-se sob sua custódia.

Vieram os autos conclusos para correição.

É o relato do necessário.

1) REMETAM-SE de forma eletrônica os presentes autos a douta 

DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se a respeito . SE AUSENTE DEFENSORIA 

PÚBLICA NA COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e 

após remetam-se os autos para referida entidade;

2) SOLICITE a devolução imediata do estudo psicossocial (o qual deve ser 
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elaborado pela assistente social e psicóloga), caso já decorrido o prazo 

fixado na decisão de ref. 11;

3) Após, REMETAM-SE os autos na forma eletrônica ao Ministério Público 

para manifestação em 30 (trinta) dias na forma do art. 698, CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105263 Nr: 3209-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.Revogo a liminar 

proferida nos presentes autos. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Sem custas ante o deferimento da 

gratuidade da justiça.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

19 de fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32315 Nr: 503-51.2010.811.0046

 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: GENERVAL JOSE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR 42° CIRETRAN DE COMODORO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32315

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de mandado de segurança impetrado por Generval José de Lima 

em face do Diretor da Ciretran de Comodoro-MT todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o magistrado que me antecedeu 

determinou a intimação pessoal do impetrante na pessoa de seu 

representante legal, para o fim de que o mesmo recolhesse a diligência do 

Oficial, determinação esta que não foi cumprida consoante certidão de fls. 

36.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) APONHE o (a) senhor (a) gestor (a) judicial sua assinatura na (s) 

certidão (ões) de fls. 36;

2) Intime-se a parte impetrante pessoalmente para dar o devido 

impulsionamento no feito em 05 (cinco) dias;

3) Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público para manifestação em 10 (dias);

4) Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61572 Nr: 3406-88.2012.811.0046

 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: ADOTIVA MAURICIO DUARTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Código 61572

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por Adotiva 

Mauricio Duarte de Almeida em face de Americel S/A todos devidamente 

qualificados.

 Exarada sentença de mérito nos autos e transitada em julgado, vieram-me 

os autos conclusos para correição.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

 1) Retifique-se a capa dos autos e sistema Apolo, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC;

 2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora por meio de seu advogado constituído mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira, impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, 

será interpretado como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC];

 3) Cadastre os novos advogados das partes no sistema Apolo, se 

necessário o for e caso não tenha feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de sua advogada, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor de R$ 10,50, relativo a uma diligência a 

ser cumprida na cidade de Comodoro/MT, a saber: "Mandado de intimação 

dos sócios da sociedade empresária executada", conforme peticionado 

outrora. Anexo tabela própria da sala dos Oficiais de Justiça.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de sua advogada, para que manifeste-se nos autos, dentro do 

prazo de 15 dias, a respeito da impugnação realizada pela parte 

executada, juntada nas fls.: 233/235.
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Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35537 Nr: 231-23.2011.811.0046

 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: ABV TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ AUTO PEÇAS - PUERTA E 

TAKAHASHI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao pagamento voluntário da quantia 

devida que totaliza R$ 114.054,57, dentro do prazo legal, conforme cálculo 

apresentado pela parte requerente, nas fls.: 90 a 92 dos autos do 

processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69299 Nr: 2508-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRUI CARLOS MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 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 requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao pagamento voluntário da quantia 

devida que totaliza R$ 114.054,57, dentro do prazo legal, conforme cálculo 

apresentado pela parte requerente, nas fls.: 90 a 92 dos autos do 

processo em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 2173-22.2013.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARCOLIN, MIRTES CADORE 

MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código 64019

Vistos em correição.

 Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por 

Rodrigo Moura de Vargas advogando em causa própria e outro todos 

devidamente qualificados.

 Transitada em julgado a sentença prolatada nos autos, requereu a parte 

exequente o cumprimento da sentença.

 É o relato do necessário.

 1) De proêmio, APONHE o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial assinatura na 

certidão de fls. 96, bem como SOLICITE ao servidor que incumbia tal mister 

a época que aponhe assinatura na certidão de fls. 70, 71, 88 e 89;

 2) Após, cadastre os advogados das partes no sistema Apolo, caso já 

não o tenha feito;

 3) Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC;

 4) Após, intimem-se o devedor por meio de seu advogado constituído 

mediante publicação no Dje e em não havendo, consoante preconiza o §2º 

e ss do art. 513, CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em 

caso de pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante;

 5) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação;

 6) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

 Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-23.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000171-23.2017.8.11.0046 Ressai dos autos que a 

reclamante não juntou comprovante de condição de Empresa de Pequeno 

Porte/EPP - Microempresa/ME. Assim sendo. Por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a reclamante, na pessoa do seu advogado, 

para que o faça, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do 

processo (Enunciado 135 FONAJE). COMODORO, 20 de fevereiro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-55.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON MOREIRA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (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 COMODORO Numero do Processo: 

8010096-55.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ALYSSON MOREIRA MATIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende o reclamante ser indenizado pelos prejuízos morais e materiais 

que afirma ter suportado afirmando na inicial que: “Em 26/01/2016 o 

requerente efetuou contato, via telefone para a operadora requerida a fim 

de solicitar o cancelamento da linha, dentre outras razões sua mudança 
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de endereço, gerando o protocolo nº 2016.911197654. Após muita 

insistência por parte da funcionária do atendimento, foi aceita a 

repactuação do valor do contrato de prestação com a redução do valor da 

internet de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais, sessenta e oito centavos) 

passando a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Ocasião em que foi informado 

pelo autor que a alteração do endereço Rua Amazonas, 642-N, São 

Francisco, passaria para a Rua Pernambuco, 193-E, bem como iria viajar e 

não usaria os serviços até o dia 14/02/2016. O técnico compareceu à Rua 

Pernambuco, 193- E, no dia 27/01/2016, quando informou que não poderia 

efetuar o serviço pois a fiação estava no “pé” do padrão. pelo técnico da 

empresa requerida, descobrindo que se tratava de desenrolar o fio do 

“pé” do padrão até o alto, o que até mesmo o autor poderia ter feito, caso 

houvesse boa vontade do técnico representante da empresa. Resolvido o 

“problema” apontado pelo técnico e sem a efetivação do serviço pelo 

mesmo, em 17/02/2016 novamente em contato com a operadora, agora 

através do protocolo nº 2016.622646869, solicitei o término do serviço 

com urgência, ou o cancelamento do contrato, pois que até o momento 

apenas as cobranças estavam sendo realizadas pontualmente pela 

empresa, sendo informado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a visita do 

técnico. Na semana seguinte através de ligação da empresa, foi informado 

que o técnico havia comparecido, em endereço da Rua Pernambuco, em 

outro bairro e que não conseguiu encontrar o endereço, bem como não 

houve êxito através do telefone de contato (móvel), ressaltando que o 

mesmo estava em perfeito funcionamento. Ocorre que a pendenga 

continua, não houve qualquer outro contato ou visita técnica para o 

restabelecimento do fornecimento do serviço, sendo que já foram pagas 

as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2016 sem que o serviço seja 

prestado. ace à tentativa infrutífera de resolver a questão de forma 

amigável, o requerente se viu obrigado a buscar a tutela jurisdicional para 

a resolução da lide, principalmente por que corre o risco de ter seu nome 

negativado em cadastros de proteção de crédito caso não efetue os 

pagamentos que estão sendo faturados pelo serviço que há três meses 

não vem sendo prestado. No caso, mesmo em se tratando de matéria 

consumerista, onde haveria de ser aplicada a inversão do ônus da prova, 

tem-se que pelos fatos trazidos pelo reclamante se encontrar 

absolutamente desamparado de provas, não há que se proceder sequer à 

inversão probatória. Isso porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do 

CDC, para inversão do ônus da prova em favor do consumidor é 

necessário que se faça presente os requisitos de verossimilhança da 

alegação ou hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é 

formado, portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz 

realizar uma associação entre dois fatos: um comprovado (o fato 

indiciário) e outro apenas alegado (o fato constitutivo do direito do 

consumidor). A prova do primeiro permite a ilação ou presunção de que o 

último também ocorreu, por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal 

caso, simples praesumptio hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse 

indício mínimo, não há de onde extrair a verossimilhança da alegação. Com 

efeito, indefiro a inversão do ônus probatório, em razão da ausência da 

verossimilhança da alegação, uma vez inexiste nos autos pelo menos uma 

prova indireta (indício) da qual se possa inferir que provavelmente é 

verdadeira a alegação do consumidor. Assim, em análise ao mérito da 

demanda, verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os motivos. 

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. No caso, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a reclamada não procedeu a instalação da linha telefônica no 

novo endereço, no entanto, efetuou cobranças. No entanto, o reclamante 

não trouxe qualquer prova dos fatos alegados, uma vez que instruiu a 

inicial apenas com uma fatura referente a prestação de serviços referente 

ao mês de janeiro de 2016, sem contudo comprovar seu pagamento, e 

ainda o recebimento de faturas nos meses seguintes e seus respectivos 

pagamentos, na medida em que requer a repetição do indébito. No mais, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a prestação dos serviços de telefonia e internet, com indicação do 

endereço do reclamante e ainda de que o serviço estava instalado, 

através de telas do sistema que reputo válidas, em consonância com as 

demais elementos de provas constantes dos autos, até porque não foram 

impugnadas pelo reclamante. Logo, o reclamante não impugnou a defesa, 

especialmente os documentos apresentados pela reclamada, se limitando 

a ratificar o contido na inicial, pelo que devem ser presumidas como 

verdadeiras as alegações não impugnadas nos termos do art. 341, do 

CPC, de modo que, não dependem de provas os fatos notórios, afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo 

como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência 

ou de veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança, já que presentes 

indícios substanciais da prestação dos serviços, presumindo-se 

verdadeira a versão posta na contestação. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, do CPC, 

o que faço com resolução do mérito. Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal 

sorte que determino sua concretização em todos os seus termos. 

Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-55.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON MOREIRA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (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 COMODORO Numero do Processo: 

8010096-55.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ALYSSON MOREIRA MATIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Pretende o reclamante ser indenizado pelos prejuízos morais e materiais 

que afirma ter suportado afirmando na inicial que: “Em 26/01/2016 o 

requerente efetuou contato, via telefone para a operadora requerida a fim 

de solicitar o cancelamento da linha, dentre outras razões sua mudança 

de endereço, gerando o protocolo nº 2016.911197654. Após muita 

insistência por parte da funcionária do atendimento, foi aceita a 

repactuação do valor do contrato de prestação com a redução do valor da 

internet de R$ 128,68 (cento e vinte e oito reais, sessenta e oito centavos) 

passando a R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Ocasião em que foi informado 

pelo autor que a alteração do endereço Rua Amazonas, 642-N, São 

Francisco, passaria para a Rua Pernambuco, 193-E, bem como iria viajar e 

não usaria os serviços até o dia 14/02/2016. O técnico compareceu à Rua 

Pernambuco, 193- E, no dia 27/01/2016, quando informou que não poderia 

efetuar o serviço pois a fiação estava no “pé” do padrão. pelo técnico da 

empresa requerida, descobrindo que se tratava de desenrolar o fio do 

“pé” do padrão até o alto, o que até mesmo o autor poderia ter feito, caso 

houvesse boa vontade do técnico representante da empresa. Resolvido o 

“problema” apontado pelo técnico e sem a efetivação do serviço pelo 

mesmo, em 17/02/2016 novamente em contato com a operadora, agora 

através do protocolo nº 2016.622646869, solicitei o término do serviço 

com urgência, ou o cancelamento do contrato, pois que até o momento 
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apenas as cobranças estavam sendo realizadas pontualmente pela 

empresa, sendo informado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a visita do 

técnico. Na semana seguinte através de ligação da empresa, foi informado 

que o técnico havia comparecido, em endereço da Rua Pernambuco, em 

outro bairro e que não conseguiu encontrar o endereço, bem como não 

houve êxito através do telefone de contato (móvel), ressaltando que o 

mesmo estava em perfeito funcionamento. Ocorre que a pendenga 

continua, não houve qualquer outro contato ou visita técnica para o 

restabelecimento do fornecimento do serviço, sendo que já foram pagas 

as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2016 sem que o serviço seja 

prestado. ace à tentativa infrutífera de resolver a questão de forma 

amigável, o requerente se viu obrigado a buscar a tutela jurisdicional para 

a resolução da lide, principalmente por que corre o risco de ter seu nome 

negativado em cadastros de proteção de crédito caso não efetue os 

pagamentos que estão sendo faturados pelo serviço que há três meses 

não vem sendo prestado. No caso, mesmo em se tratando de matéria 

consumerista, onde haveria de ser aplicada a inversão do ônus da prova, 

tem-se que pelos fatos trazidos pelo reclamante se encontrar 

absolutamente desamparado de provas, não há que se proceder sequer à 

inversão probatória. Isso porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do 

CDC, para inversão do ônus da prova em favor do consumidor é 

necessário que se faça presente os requisitos de verossimilhança da 

alegação ou hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é 

formado, portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz 

realizar uma associação entre dois fatos: um comprovado (o fato 

indiciário) e outro apenas alegado (o fato constitutivo do direito do 

consumidor). A prova do primeiro permite a ilação ou presunção de que o 

último também ocorreu, por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal 

caso, simples praesumptio hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse 

indício mínimo, não há de onde extrair a verossimilhança da alegação. Com 

efeito, indefiro a inversão do ônus probatório, em razão da ausência da 

verossimilhança da alegação, uma vez inexiste nos autos pelo menos uma 

prova indireta (indício) da qual se possa inferir que provavelmente é 

verdadeira a alegação do consumidor. Assim, em análise ao mérito da 

demanda, verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os motivos. 

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. No caso, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

sustenta que a reclamada não procedeu a instalação da linha telefônica no 

novo endereço, no entanto, efetuou cobranças. No entanto, o reclamante 

não trouxe qualquer prova dos fatos alegados, uma vez que instruiu a 

inicial apenas com uma fatura referente a prestação de serviços referente 

ao mês de janeiro de 2016, sem contudo comprovar seu pagamento, e 

ainda o recebimento de faturas nos meses seguintes e seus respectivos 

pagamentos, na medida em que requer a repetição do indébito. No mais, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a prestação dos serviços de telefonia e internet, com indicação do 

endereço do reclamante e ainda de que o serviço estava instalado, 

através de telas do sistema que reputo válidas, em consonância com as 

demais elementos de provas constantes dos autos, até porque não foram 

impugnadas pelo reclamante. Logo, o reclamante não impugnou a defesa, 

especialmente os documentos apresentados pela reclamada, se limitando 

a ratificar o contido na inicial, pelo que devem ser presumidas como 

verdadeiras as alegações não impugnadas nos termos do art. 341, do 

CPC, de modo que, não dependem de provas os fatos notórios, afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo 

como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência 

ou de veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança, já que presentes 

indícios substanciais da prestação dos serviços, presumindo-se 

verdadeira a versão posta na contestação. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, do CPC, 

o que faço com resolução do mérito. Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 

9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal 

sorte que determino sua concretização em todos os seus termos. 

Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24223 Nr: 1637-21.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS, MDDSS, RKSS(, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 DETERMINO: a) a intimação da parte exequente por meio de seu advogado 

constituído, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente instrumento 

procuratório daqueles que já atingiram a maioridade civil no curso da 

presente lide, bem como se manifeste a respeito de o presente feito ter 

tramitado em desrespeito aos §§ 1º e 2º, art. 8º da Lei nº 9.099/95, bem 

como pelo valor da causa não comportar a época tramitação perante o 

juizado especial. b) não olvidando que a Defensoria Pública, enquanto 

instituição autônoma (Art. 134, parágrafos 2º e 3º da CRFB/88) detém 

atribuição para análise da presença de hipossuficiência para fins de 

análise daqueles que podem ser assistidos por tal instituição, tenho que 

esta foi realizada quando da apresentação de contestação às fls. 83/86. 

Ainda que possível à reavaliação por tal entidade, no mínimo há que se 

garantir o contraditório ao seu assistido, sob pena de presumir-se que 

continua este hipossuficiente. Assim, com o retorno dos trabalhos da 

Defensoria Pública nesta comarca, intime-se a parte executada MEDIANTE 

REMESSA dos autos para tal entidade para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, se manifeste a respeito de o presente feito ter tramitado 

em desrespeito ao art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.099/95, bem como pelo 

valor da causa não comportar a época tramitação perante o juizado 

especial.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109619 Nr: 989-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Colombo Monteiro, ARNALDO COLOMBO, 

ROBERTO COLOMBO, GERALDO COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 

DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA - 

OAB:30.850/PR, MICHELI DE LIMA RODRIGUES - OAB:55707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIAN PAMPLONA - 

OAB:12.587/PR

 Vistos etc.

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 
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servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Desta forma, designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 

13 de março de 2018, às 13h30min, neste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

As providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69457 Nr: 11703-90.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Vistos etc.

Detrai-se que no presente feito foi proferida sentença de mérito (Ref.19). 

Após, a embargante opôs Embargos Declaratórios, os quais foram 

rejeitados, por serem intempestivos (Ref.39.

As partes foram intimadas (Ref. 41 e 43/44), sobrevindo manifestação da 

embargante para expedição de RPV (Ref.53).

Assim, proceda-se a juntada da referida petição nos autos em apenso (n.º 

1734-56.2012.811.0010 – Código 49950).

Após, translade-se cópia da sentença (Ref.19) para os autos 

retrocitados, arquivando este feito em seguida com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, TOCHIAKI KOYAMA, 

SIRLEY BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. .. Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis a exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, INDEFIRO o pedido da exequente 

quanto à expedição de ofícios dirigidos a Delegacia da Receita 

Federal.Assim, indique a parte exequente bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, ainda, 

comprovar o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93019 Nr: 2809-57.2017.811.0010

 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: Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE DE ALMEIDA E SUA ESPOSA, 

NILVANA LEITE BARBOSA, JOÃO CLARINDO DOS SANTOS, JOSÉ 

CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, em virtude do falecimento dos requeridos conforme consta na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 83, DEFIRO a substituição 

processual, pelo espólio de José Jorge de Almeida e sua esposa.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da capa dos 

autos e no Sistema Apolo.

Após, cite-se o espólio dos requeridos por edital, com o prazo de 20 dias, 

nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Transcorrido in albis o prazo de resposta, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o 

Art. 72, inciso II e Parágrafo único do NCPC, devendo ser este intimado a 

apresentar a respectiva defesa ao espólio dos requeridos;

 Quanto ao confinante JOSÉ CLARINDO DOS SANTOS, certifique-se o 

decurso de prazo para apresentação de resposta.

 Ainda, expeça novas cartas de citação aos novos confinantes: 

VERONILCE BARBOSA e JOSÉ ROLDÃO.

Por fim, intime-se novamente a Fazenda Pública Federal, para que se 

manifeste no feito.

Cumpridas todas as determinações supra, volte conclusos para 

designação de audiência instrutória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96896 Nr: 4637-88.2017.811.0010

 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: JOSÉ DAMÁZIO BISPO DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo os pontos controvertidos a 

serem elucidados: a) a regularidade do contrato e as cláusulas descritas 

na inicial, firmado entre as partes; b) a incidência ou não de juros 

extorsivos e abusivos; c) eventual prática de anatocismo.Ademais, a 

demanda se resolverá em conformidade com as normas que regem a 

relação jurídica vivenciada entre as partes envolvidas; tudo com base na 

prova dos fatos controvertidos. Logo, inexistem outras questões 

relevantes e que possam acarretar surpresa às partes.Desta forma, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se 

ratificam as provas já produzidas nos autos ou se desejam produzir 

outras, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99244 Nr: 5756-84.2017.811.0010

 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): VILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado- Sicredi, em face de Vilson 

Martins e outro, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos à inicial vieram os documentos.

Em petição de ref.17, as partes informaram que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação e 

suspensão.

Vieram-me os autos conclusos.

É relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do requerido, conforme pactuado.

De outra lado, deixo de suspender o feito, uma vez que em caso de 

descumprimento do acordo pelo requerido, o autor deverá requerer o 

cumprimento de sentença nos próprios autos.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109542 Nr: 950-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109544 Nr: 952-39.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109548 Nr: 955-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA ANTÔNIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109551 Nr: 958-46.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMILDO FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109555 Nr: 962-83.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109577 Nr: 966-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 
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OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109591 Nr: 975-82.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY ELIAS COUTINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109669 Nr: 1013-94.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25685 Nr: 2138-49.2008.811.0010

 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: ZENILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55461 Nr: 3859-60.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEODICE GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 3582-10.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO TRANSPORTE KAÇULLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Dias Perez - 

OAB:208331

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pelo Município de Jaciara, qualificado nos autos 

(Ref.93).

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram 

(Ref.76).

Contudo, ante o efeito ativo deferido em sede de tutela recursal e a futura 

posição do Tribunal de Justiça deste Estado sobre o regular trâmite deste 

procedimento, há que se permanecer sobrestado os demais atos 

correlatos até o julgamento do mérito do recurso.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74684 Nr: 353-71.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Celular S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Roberto Henrique da 

Silva, em face de Tim Celular S/A, devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 39, a executada requereu a juntada do comprovante do valor 

integral da condenação, pugnando pela intimação da exequente.

A parte exequente em ref. 40, requereu o levantamento do valor 

depositado, com expedição do respectivo alvará a ser depositado em 

conta ali informada e pugnou pelo pagamento da multa de 10% nos termos 

do acordo.

Em decisão de ref. 42, foi rechaçado o pedido do exequente para 

pagamento da multa, sob o argumento de não faz juz à percepção de 

valores atinentes à multa diária imposta no acordo, já que não houve a sua 

quebra, bem como expedido alvará para levantamento do valor 

depositado.

À ref. 42, fora certificado o decorreu de prazo para eventual recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.
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Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78716 Nr: 1717-78.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Maria de Lourdes 

Ferreira, em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados em ref. 75/76.

Em ref.89 a exequente indica a conta para a transferência dos valores, 

bem como requer a expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios de ref. 79/80.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90773 Nr: 1757-26.2017.811.0010

 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: AMANDA LETÍCIA DA SILVA HÜBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA – Rondonópolis 

Arnaldo Estevão - FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição 

inicial formulados por AMANDA LETÍCIA DA SILVA HÜBNER em face de 

UNIC EDUCACIONAL LTDA – RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO – 

FAIESP, bem como ratifico a tutela concedida de forma antecipada (Ref: 7) 

para: a)DETERMINAR que instituição educacional ré regularize o 

aditamento do financiamento estudantil (FIES) na forma do pactuada pela 

autora/estudante, bem como a concessão expressa de desconto de 50% 

(cinquenta por cento) sobre as mensalidades, fazendo constar o seu 

nome como aluna regular do curso de Bacharelado em Direito; 

b)CONDENAR a instituição educacional ré ao pagamento de R$ 1.260,00 

(três mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), 

referente aos meses de julho e agosto/2016, devendo ser acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da citação, e 

correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data de cada desembolso; 

c) CONDENAR a instituição educacional ré ao pagamento de danos morais 

no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir a correção 

monetária a partir da data do arbitramento, que se dá com esta sentença 

(Súmula 362 do STJ), pelo índice IGP-M; por sua vez, com relação ao 

termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade 

contratual, este incide a partir da citação (art. 405, CC). Considerando que 

a autora sucumbiu em parte mínima (Artigo 86, parágrafo único, do CPC), 

CONDENO a instituição educacional ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10%

(dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do que preceitua 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

reconvencional, com espeque no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a instituição 

educacional/reconvinte ao pagamento integral das custas e despesas 

processuais. Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com fulcro 

no art. 85, §8º, do NCPC. Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97292 Nr: 4798-98.2017.811.0010

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a citação do requerido nos endereços 

constantes dos autos, defiro a citação por por edital.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (NCPC, art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, a 

Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e Parágrafo 

único, devendo ser esta intimada a apresentar a respectiva defesa.

Após, vista a parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102440 Nr: 7309-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, CLAUDENIR 

ROGERIO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da requerente.

DETERMINO a suspensão da presente missiva pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Decorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109497 Nr: 939-40.2018.811.0010

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FUZETTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 29 de março 

de 2018, às 08h40.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. 

CERTIFIQUE-SE.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Após, conclusos.Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109648 Nr: 998-28.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELHIS MAXLEI DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 1000-95.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH LUIZA RODRIGUES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109652 Nr: 1002-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 1012-12.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC em 

decorrência da ausência do interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109685 Nr: 1026-93.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R AUGUSTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 

ME, MARCIA REGINA AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109747 Nr: 1054-61.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109755 Nr: 1061-53.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALVA DE MOURA SCHUENK ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1078 Nr: 191-43.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 60-72.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75981 Nr: 780-68.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10 REGIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SOARES ROCHA 

VIEIRA - OAB:132482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para dar regular 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77259 Nr: 1196-36.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAO ISSA NETO - 
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OAB:83286, José Maria da Costa - OAB:37.468 - SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial formulados por ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO em 

face de SÃO FRANCISCO SAÚDE LTDA para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) à parte autora, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice IGP-M 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito e 

REVOGO a tutela antecipada deferida à ref: 4.Em face da sucumbência 

recíproca (art. 86, do CPC), CONDENO ambas as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do que 

preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, com a ressalva de que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78396 Nr: 1605-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Amorim - 

OAB:130.307 - SP, Rafael Eustaquio D'Angelo de Carvalho - 

OAB:235.122 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

 Vistos etc.

Determinada a citação da parte executada “CONSÓRCIO MENDES 

JÚNIOR-ENPA-CONTECNICA LTDA” (Ref.05), a empresa “ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA” comparece (Ref.19) informando ser a 

líder do Consórcio alhures citado e pugnando pela suspensão do feito por 

180 (cento e oitenta) dias em decorrência da Recuperação Judicial da 

devedora, em trâmite no juízo da 1ª (primeira) Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá.

Deferida a suspensão (Ref.22) e transcorrido o prazo (Ref.29), 

determinou-se a manifestação da exequente para prosseguimento do 

feito, oportunidade em que pugnou pelo prosseguimento da execução face 

à devedora “CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR-ENPA-CONTECNICA LTDA”, 

alegando que a empresa “ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA” é 

pessoa jurídica diversa daquela inclusa no polo passivo da exordial 

(Ref.34 e 35).

De outro lado, a executada compareceu, novamente, postulando pela 

prorrogação da suspensão (Ref.33).

Pois bem. Acerca do polo passivo da demanda, observa-se que a 

executada “ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA” alega ser integrante 

de um consórcio, este denominado “CONSÓRCIO MENDES 

JÚNIOR-ENPA-CONTECNICA LTDA” e composto por várias empresas, cuja 

peticionante afirma ser a líder.

Dessa forma, intime-se a executada “ENPA ENGENHARIA E PARCERIA 

LTDA” para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o Contrato 

Societário do “CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR-ENPA-CONTECNICA LTDA”.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 4894-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIÔNIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intimada a parte autora, para no prazo de 15(quinze) dias, impulsionar os 

autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento, esta requereu a restrição judicial do veículo via 

RENAJUD.

 Assim, atendendo ao pedido de ref.37, DETERMINO a restrição imediata, 

registrando-se o impedimento de circulação do veículo.

De outra banda, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o endereço do requerido - isso porque o mesmo é capaz de 

realizar diligências junto à CDL, Cartório de Registro de Imóveis, SPC e 

SERASA - ou comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de extinção do 

processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100443 Nr: 6386-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Dourado do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de pedido da parte Requerente de diligências judiciais visando 

obtenção de endereços em nome do requerido por meio dos sistemas 

INFOJUDe BACENJUD.

Inicialmente, consigno que as diligências judiciais neste sentido possuem 

caráter excepcional, tendo em vista a obrigação inerente à Requerente de 

informar ao Juízo o endereço do Requerido para sua localização, devendo 

diligenciar com o que estiver ao seu alcance para o cumprimento deste 

encargo, viabilizando-se a utilização das diligências judiciais após 

comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais e administrativas 

possíveis à parte onerada.

Neste sentido, já julgou o nosso Egrégio Tribunal de Justiça Estatual:

[...] A busca pelo Judiciário para a localização da parte demandada é 

providência excepcional admitida apenas quando demonstrado que o autor 

esgotou todos os meios disponíveis para a obtenção do endereço correto. 

[...](AgR 97016/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

Portanto, indefiro, por ora, o pedido da Requerente no que tange à 

diligência judicial por meio deste Juízo, visando à localização de endereços 

do Requerido, uma vez que a requerente sequer demonstrou ter 

diligenciado para a busca de endereço sem êxito.

Assim, intime-se a requerente para, informar endereço válido do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, ou comprovar o exaurimento de 

todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob 

peba de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 109504 Nr: 940-25.2018.811.0010

 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: Valdete de Souza Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 29 de março 

de 2018, às 08h45.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames., 

CERTIFIQUE-SE.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Após, conclusos.Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109597 Nr: 978-37.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITTA ISABEL BROGLIATO 

BOSCHETTI - OAB:32.342/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109602 Nr: 982-74.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODSS, APODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109674 Nr: 1017-34.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE ORTEGA CAMOLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109679 Nr: 1022-56.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISADORA NOGUEIRA CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56057 Nr: 512-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MACHNIC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão 

o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, 

SUSPENDA pelo prazo de 1 (um) ano, conforme requerido pela parte 

exequente, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do 

Art. 921, do NCPC).Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano 

sem que sejam encontrados bens penhoráveis, será ordenado o 

arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, do NCPC).Os autos serão 

desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 

forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do NCPC).No 

entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do banco exequente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 2306-12.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5607 Nr: 1186-85.1999.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte interessada, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

tomando as providências necessárias e requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos..

Cumpra-se.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97647 Nr: 4975-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4975-62.2017.811.0010

Código 97647

VISTOS ETC,

 Diante do pedido de ref. 27, realizei consulta ao sistema BACENJUD, na 

oportunidade em que encontrei endereços da parte demandada diversos 

do constante dos autos, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 2490-89.2017.811.0010

 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: Anderson Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A/MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...)Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para 

o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa 

diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais).Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório 

(art. 294 do NCPC) para o fim específico de determinar ao demandado que 

providencie a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes do SPC e 

SERASA, referente ao débito mencionado na inicial, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data do protocolo 

do cancelamento da referida audiência ou da realização da última sessão 

de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do NCPC) sob pena 

de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 1296-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA VIEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1296-25.2015.811.0010

Código nº 65475

VISTOS ETC,

Banco Itaucard S/A ajuizou “Ação de Busca e Apreensão”, em face de 

Marinalva Vieira da Luz ambos qualificados nos autos.

Liminar deferida à ref. 10

A parte exequente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito (ref. 39), porém deixou transcorrer “in albis” o prazo, quedando-se 

inerte, como consta na certidão de ref. 40.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Revogo a liminar concedida à ref. 04.

Não há restrições ao veículo a serem retiradas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80647 Nr: 2480-79.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARÇOLA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito:“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - 

INSS - REVELIA - EFEITOS - INAPLICABILIDADE. Por pertencer á 

administração indireta e exercer atividades estatais, tutelando direitos 

indisponíveis, não se aplica ao INSS os efeitos da revelia, consoante 

disposição do art. 320, II do Código de Processo Civil. Havendo a 

necessidade de abertura de instrução probatória, mostra-se inaplicável a 

sistemática prevista no art. 515, § 3º, do CPC, não estando a causa 

madura para julgamento. Sentença anulada. (Processo AC 

10223120187735001 MG Orgão Julgador TJ/MG Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 10/06/2014 Julgamento 3 de Junho de 2014 

Relator Amorim Siqueira).Assim, não havendo nulidades ou outras 

irregularidades a serem sanadas, uma vez que as partes são legítimas e 

estão bem representadas, declaro saneado o processo, remetendo-o à 

fase instrutória.Defiro a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão.Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de março de 2018, às14:30min.A atividade probatória deverá recair 

sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o 

ônus da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil.Cientifique a parte autora quanto ao disposto no art. 455, do Código 

de Processo Civil, que preceitua caber ao advogado intimar a testemunha 

por ele arrolada.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 05 de Fevereiro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90234 Nr: 1490-54.2017.811.0010

 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): DANILLO OLIVEIRA BARBOZA E CIA LTDA, 

DANILLO OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer 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.: 92567 Nr: 2649-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIDÉRIO DE PÁDUA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

requerer 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.: 81174 Nr: 2776-04.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES DE ARAÚJO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento no art. 85, § 8° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 98, § 3°, do mesmo 

Codex.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 2490-89.2017.811.0010

 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: Anderson Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A/MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, para no prazo legal, impugnar a contestação e requerer o que 
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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.: 94231 Nr: 3391-57.2017.811.0010

 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): NICHELE KARINE OLEINICZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3391-57.2017.811.0010

Código: 94231

Requerente: Itaú Seguros S/A

Requerido: Nichele Karine Oleiniczak

Itaú Seguros S/A propôs “Ação de Busca e Apreensão”, em face de 

Nichele Karine Oleiniczak, qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos.

Liminar deferida à ref. 04

O Autor pugnou pela a extinção do feito (ref. 15), ante a ausência de 

interesse de agir, pois as partes realizaram acordo extrajudicial.

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito.

 Assim sendo, o pedido da autora deve ser deferido, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”.

Desnecessário a intimação do réu, porquanto não contestada a ação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistem restrições judiciais no veículo relacionadas a este feito.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Custas, se houver, pelo requerente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99111 Nr: 5699-66.2017.811.0010

 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: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 18 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado do 

autor para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 531-25.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da exequente 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

petição do executado de fls. 170/172 e requerer 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.: 47088 Nr: 2190-40.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 219040.2011.811.0010

Código: 47088

VISTOS ETC,

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca do ofício e documentos de fls. 139/142.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51203 Nr: 3101-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALVERDE CAVALCANTE PORANGABA

 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:

 Processo nº. 3103-18.2012.811.0010

Código 51203

VISTOS ETC,

Nos termos da certidão de fl. 130, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação quanto ao 

pagamento do crédito exequendo pelo executado, conforme RPV de fls. 

124/125.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49260 Nr: 1008-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1008-82.2012.811.0010

Código: 49260

VISTOS ETC,

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da certidão de fl. 90, bem como requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96495 Nr: 4444-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97016 Nr: 4669-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DOURADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Florenciana Duran - 

OAB:MT/20.179/0

 Vistos em correição.

Redesigno a audiência para dia 26/04/2018 às 16h40min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 93388 Nr: 3002-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/04/2018 às 16h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000297-84.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOEL LUIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que diante do cálculo 

apresentado nos autos, que existem valores remanescentes, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamada para no prazo de 15 

(quinze) dias, realizar o pagamento, sob pena de penhora de valores em 

conta. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000202-20.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO COSTA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante 

de residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (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)

 

Processo n. 1000809-04.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11676214), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)
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Processo n. 1000376-97.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11685508), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000668-48.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11245070), opino pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de fevereiro 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 

09:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. MAria Célia de Brito Capato Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB: MT0016705A Endereço: 

PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES, 150, APT 248, JARDIM SANTA 

AMALIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-900 Advogado: ALMIR LOPES DE 

ARAUJO JUNIOR OAB: MT0004102A Endereço: TRAVESSA SÃO LUIZ, 

84, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-525 e do Promovido através de 

seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 

10:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 

08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 
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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 e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO Gestora Judiciária-Substituta

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 11/2018 

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MMº. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e; 

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ; 

RESOLVE: 

Conceder a Servidora JULIANA CRISTINA ALVES CORREA, matrícula 

nº 25453, Oficial de Justiça desta Comarca, 3 (três) meses de 

Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 4.2.2013 a 4.2.2018, 

nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15.10.1990, c.c. a Lei 8.816 de 

15.01.2008, ficando o período de gozo condicionado à conveniência do 

serviço. 

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 

Juara-MT., 20 de Fevereiro de 2018. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 1884-37.2017.811.0018

 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: Cresley Éster da Guira Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.L. DE CERQUEIRA CLINICA ODONTOLÓGICA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JUNTO CERTIDÃO DE CANCELAMENTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65683 Nr: 2800-76.2014.811.0018

 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: Maria Aparecida Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora on line e pesquisa no Bacenjud 

requerida pela Maria Aparecida Freire, nos autos da Ação de Rescisão de 

Contrato C/C Anulação de Cláusula Contratual C/C Devolução de Parcelas 

Pagas em face de Carrasco e Silva – ME, Fernando Alves da Silva e 

Jezica Andrea Tonhon Carrasco, todos devidamente qualificados nos 

autos.As partes executadas devidamente citadas (fls. 34), apresentaram 

contestação.O exequente, por sua vez, requereu a penhora on-line (via 

Bacenjud), de valores dos executados.Envolvendo o processo de 

execução interesse público e constatada a frustração na localização de 

bens do devedor, a penhora on line é necessária para a satisfação do 

crédito público, conforme dispõe o artigo 854 do Código de Processo 

Civil:Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará 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.“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.A 

penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exequendo, é medida eficaz 

que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.Posto 

isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 68 até o limite do crédito – 

R$ 24.427,27 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e 

sete centavos) depositado em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome das partes executada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55792 Nr: 2011-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT - Administradora de Consorcio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Helena de Aquino Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:210738, Pedro Roberto Romão - OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos etc.

Analisando os autos, vislumbro a necessidade de audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 13 de março de 2018, às 16h00m.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, V, do CPC).

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 3337-53.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPC, Avelino Coronado, AJP, Neusa Paulino dos 

Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Ivan Carlos Kich e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B, EGON BRUGGEMANN - OAB:3093/SC, Osmar da Silva 

Monteiro Júnior - OAB:7670/MT, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Vistos etc.

Considerando os pedidos de fls. 1074/1077, este devidamente 

acompanhado de procuração e considerando o parecer ministerial de fls. 

1082, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL conforme fls. 875, 

sendo 50% em nome de ALEX JULIO PEROTTO, CPF nº: 038.385.851-86, 

devendo ser transferido à conta bancária informada em fls. 1076/1077, eis 

que os outros 50% (cinquenta) por cento pertence Arlindo Alécio Perotto 

Coronado.

Intimem-se todos desta decisão pelo DJE e Alex Julio Perotto 

pessoalmente.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43363 Nr: 473-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Helena de Aquino Pessoa, Evandro Pedro 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Vagner Rodrigues 

dos Santos - OAB:226.132/SP, Luis Eduardo Gajardoni - 

OAB:13.929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos, etc.

Trata-se de ação distribuída por dependência ao processo de inventário, 

proposta por Banco Panamericano S/A, pugnando medida liminar para 

exclusão do veículo (Ford Ranger, Placa JZW5130; Chassi 

8AFER11DXYJ163501) dos bens a serem partilhados, que consta nos 

autos de inventário.

Às fls. 78, fora determinado a remessa dos autos ao CEJUSC, e na 

hipótese de negativa de conciliação, o autor será intimado para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Assim, houve certidão às fls. 84.

 Relatório.

Decido.

Assim, da análise dos autos depreende-se que, conforme certidão de fls. 

84/86, não houve manifestação da parte autora, tampouco de seus 

patronos, tendo sido devidamente intimados via DJE.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.

Eventuais custas pela parte requerente. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 2202-59.2013.811.0018

 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): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Atente-se a Secretaria, ao valor anexado às fls. 190.

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63370 Nr: 792-29.2014.811.0018

 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: Zelita Silva Vandresen, Eliane Jose Alves, Valdeir da 

Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairce Valério de Abreu Pestana, Magali 

Cristina Tunin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33295 Nr: 1032-91.2009.811.0018

 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: KKdSS, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o termo de acordo de fls. 58, não está subscrito por 

ambas as partes, intime-se a Defensoria Pública para que junte o referido 

acordo em sua integralidade.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35109 Nr: 2672-32.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. de Almeida Veiculos -ME, Mizael Correia 

de Almeida, José Dener Barreto de Oliveira, Ana Cristina Torsi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, mesmo intimado pessoalmente para que indiquem bens 

passíveis de penhora, exibindo prova de sua propriedade ou certidão 
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negativa de ônus, no prazo de 15 (quinze) dias, os executados deixaram 

transxorrer o prazo sem manifestação. Ante o exposto, impulsiono o 

presente feito ao DJE para proceder a intimação da parte autora para 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43181 Nr: 293-16.2012.811.0018

 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: TMR, HPdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aparecido de Aguiar - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de União Estável Pos Mortem C.C Pedido de 

Dissolução C.C Pedido de Reconhecimento À Meação de Seguro DPVAT 

proposta por Tatiane Mara Rodrigues em face de Heitor Pereira de Oliveira 

Silva, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Sra. Maria 

Aparecida Pereira da Silva, ambos devidamente qualificados na exordial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/24.

Inicial fora recebida às fls. 26.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 32/46, 

pugnando pela condenação da requerente em litigância de má-fé, bem 

como a ação ser julgada totalmente improcedente e juntando os 

documentos de fls. 47/48.

Às fls. 62, fora determinada a expedição de ofício ao Frigorífico JBS, a fim 

de que a empresa informasse a respeito dos valores decorrentes da 

rescisão de contrato trabalhista de Reginaldo de Oliveira Silva.

Às fls. 75/79, fora anexado a resposta referente ao ofício n. 1178/2017, 

da empresa JBS.

É o relatório. Decido.

Considerando que não foi arguida questão preliminar e que as partes 

estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado e fixo como ponto controvertido “a existência ou não de união 

estável entre a autora e o de cujus, bem como a veracidade da declaração 

dando total poderes à autora em receber os valores referentes à rescisão 

de contrato junto ao JBS”.

No mais, tratando-se de feito que comporta transação, intimem-se as 

partes para que manifestem eventual interesse na realização de audiência 

de conciliação/mediação, ou para que apresentem as provas que desejam 

produzir no prazo legal, sob pena de preclusão.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2642-89.2012.811.0018

 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: Salvador José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar parte autora, na pessoa de sua advogada, Dra. Simoni 

Bergamaschi da Fonseca, OAB MT/5810, para querendo apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58630 Nr: 1120-90.2013.811.0018

 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): Sidnei Gatti Novacowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Proceder a intimaçaõ da parte requerida, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Roney Sandro Cunha, OAB 5030/MT, para manifestar acerca do valor 

remascente descrito pelo requerente às fls. 80/81, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 2760-94.2014.811.0018

 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: Suely Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato C/C Anulação de Cláusula 

Contratual C/C Devolução de Parcelas Pagas, proposta por Suely Ferreira 

Ribeiro, em face de Carrasco & Silva –ME; Fernando Alves da Silva e 

Jezica Andrea Tonhon Carrasco, todos qualificados nos autos.

Alega a autora que realizou contrato com a requerida, de compra e venda, 

onde seriam pagas 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 149,00 

(cento e quarenta e nove reais), objetivando a aquisição de uma 

motocicleta Honda Pop 100.

A requerente aduz que efetuou o pagamento de 21 (vinte e uma) parcelas, 

com início das parcelas pagas nas seguintes datas 02/06/2012 e a última 

em 15/01/2014, conforme comprovantes de pagamentos anexados aos 

autos.

Aduz, ainda, que a empresa atuava de forma irregular/ilegal, conforme 

sentenciado na Ação Civi l  Públ ica, processo de nº 

4903-90.2013.811.0018, código nº 62284, que foi julgada procedente, no 

entanto, não transitou em julgado.

A inicial foi recebida, conforme fls. 18/19.

Às fls. 43/57, as partes requeridas apresentaram contestação, alegando 

preliminarmente inépcia da inicial e da necessidade de suspensão do 

processo diante da existência da ação civil pública.

Às fls. 61/62-v a parte autora apresentou impugnação à contestação.

É o necessário.

 Decido.

Inicialmente, tem-se que o feito comporta julgamento antecipado da lide, 

visto não necessitar de maior dilação probatória a ser realizada, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Das preliminares.

No tocante a preliminar de inépcia da petição inicial esta não deve 

prosperar, tendo em vista que dos fatos narrados na inicial depreende-se 

conclusão lógica, não havendo qualquer motivo para o julgamento sem 

resolução do mérito com este fundamento.

Quanto ao pedido de suspensão, este também não pode prosperar, pois a 

ação civil pública n. 4903-90.2013.811.0018, Código n. 62284 encontra-se 

sentenciada, não havendo questão prejudicial ou conexão a ser analisada.

Ademais, o direito coletivo brasileiro adotou o instituto do right to opt out, 

ou seja, o jurisdicionado possui o direito de escolher se pretende 

ingressar na demanda coletiva ou permanecer defendendo seu direito 

individualmente, não podendo o juízo obrigá-lo a ingressar na ação civil 

pública, principalmente quando discute-se direito individual homogêneo.

 O exercício do right to opt out não implica renúncia da situação jurídica 

individual: o indivíduo não abre mão do seu direito à indenização, por 

exemplo; ele não quer que esse direito seja tutelado no âmbito coletivo, 

pois prefere pelas mais variadas razões, a tutela jurisdicional individual. 

Ao excluir-se, o indivíduo não será prejudicado pela sentença 

desfavorável e também não poderá ser naturalmente, beneficiado pela 

coisa julgada da sentença favorável (GIDI, Antonio. A class action como 

instrumento de tutela coletiva dos direitos. São Paulo: RT, 2007, p. 300).

Assim, “o direito brasileiro não prevê a possibilidade de o indivíduo 

excluir-se da jurisdição coletiva por simples comunicação nos autos do 

processo. Isso decorre da regra da eficácia apenas in utilibus da coisa 

julgada coletiva na esfera individual. Se o indivíduo não quiser o benefício 

que advém do processo coletivo, basta, simplesmente, que não proceda à 
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liquidação e execução da sua pretensão individual.” (fonte: 

www.frediedidier.com.br/editorial-73).

Acrescente-se, ainda, que as ações individuais, no caso em questão, 

acabam proporcionando maior celeridade, pela adoção do rito que se 

adequa nestes processos, em oposição ao rito utilizado para liquidação de 

sentença coletiva.

 Destarte, afasto as preliminares supracitadas.

Do direito do consumidor rescindir o contrato sem pagamento de quaisquer 

verbas:

O pleito autoral consiste na devolução dos valores pagos para aquisição 

do bem, com juros e correção monetária, bem como declarar nulo o 

contrato realizado entre as partes, sob pena de multa. Ainda, a correção 

monetária deve contar a partir de cada parcela paga e os juros, à razão 

de 1% (um por cento) desde a constituição do devedor em mora, o que 

infere com a citação válida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS 

TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO 

VERIFICADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE DANO 

HIPOTÉTICO. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. 

CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.1. 

Não elide a culpa das promissárias vendedoras pelo atraso da obra a 

demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, 

porquanto configura risco inerente à atividade comercial desempenhada. 

2. Rescindido o contrato por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, 

as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de 

todos os valores pagos pelo promitente comprador, sem retenção de 

qualquer quantia desembolsada, em conformidade com o disposto no art. 

51,incisos I, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nas ações de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em 

construção, configurada a mora na entrega da obra, é devida indenização 

por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais 

(o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da 

indisponibilidade do imóvel, não se tratando de dano hipotético. 4. Ante a 

condenação das promitentes vendedoras ao pagamento de indenização 

por lucros cessantes, tem-se por indevida a inversão de cláusula 

contratual de natureza compensatória e consequente aplicação reversa 

de multa contratual, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e 

enriquecimento sem causa do promitente comprador. 5. A correção 

monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador devem 

incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela. 6. Apelação das 

Rés conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e 

parcialmente provida. Unânime.”(Processo APC 20150110147426; 3ª 

Turma Cível; Publicação 09/03/2016; Relator(a) Fátima Rafael)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES 

PAGOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PEDIDO DO RÉU DE NÃO 

DEVOLUÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - ALEGADA LEGALIDADE 

DAS COBRANÇAS - NÃO JUNTADA DO CONTRATO PELO RÉU - DEVER 

DO REQUERIDO DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE PACTO 

SOBRE AS COBRANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVOLUÇÕES 

MANTIDAS - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA DA 

INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ - 

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - MANUTENÇÃO, COM 

REDISTRIBUIÇÃO - DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA 

SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "O ônus da prova 

incumbe a quem alega o fato. Arguindo o réu circunstância impeditiva ou 

extintiva do direito do autor, a ele compete provar a alegação (art. 333, II, 

do CPC). (...)” (REsp 191.936/SP; Rel. Min. Barros Monteiro; 4ª T.; Julg. 

25/04/2000, DJ 21/08/2000, p. 140, in www.stj.jus.br)."Em caso de 

desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo 

participante não será imediata, mas até o trigésimo dia após o 

encerramento das atividades do grupo. 2. A imputação do pagamento da 

cláusula penal é cabível quando expressamente pactuada, em decorrência 

da desistência injustificada, não restando demonstrada sua abusividade. 

3. É possível a cobrança da taxa de administração no valor determinado 

pela sentença. 5. Os juros de mora, na restituição das parcelas pagas 

pelo consorciado desistente, se for o caso, devem ser computados após 

o término do prazo para devolução das parcelas, uma vez que somente a 

partir daí pode caracterizar-se a mora da administradora. 6. A correção 

monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela”.(Ap 

36127/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 07/12/2012).(Ap 43496/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016)

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO 

INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO 

1.Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do 

inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do 

imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda 

a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual. 2. 

Ocorrendo o distrato por inadimplência da vendedora, as partes retornam 

ao status quo ante. 3. Nos casos de devolução de valores, a incidência da 

correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela 

paga e os juros, à razão de 1%, são devidos desde a constituição do 

devedor em mora, o que se implementa com a citação válida. 4. Recurso 

parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Recurso da ré 

desprovido.”(Processo APC 20140111252766; 2ª Turma Cível; Publicação 

10/11/2015; Relator Mario-Zam)

Depreende-se dos autos que houve a contratação dos serviços das 

partes requeridas às fls. 16/16-v; comprovou o pagamento às fls. 13/15; 

por outro lado a parte requerida não apresenta com a contestação 

nenhum documento que comprove que os valores devidos não são os 

apresentados com a exordial, não se desincumbindo do ônus probatório 

do art. 373, II, do CPC.

 Como a relação descrita na inicial caracteriza-se como de consumo, pode 

a parte requerente rescindir o contrato que não está sendo cumprido a 

qualquer tempo, não devendo arcar com qualquer oneração quando não 

dá causa ao rompimento contratual. No mesmo sentido:

“CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. FORO DE ELEIÇÃO. 

CONTRATO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALENTE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO DO 

CONTRATO. CULPA DO FORNECEDOR. MULTA CONTRATUAL. 

INAPLICÁVEL. 1.O indeferimento da prova oral que se mostra 

desnecessária à solução da controvérsia não implica em cerceamento de 

defesa. 2. Nos contratos de consumo não prevalece a cláusula de eleição 

de foro em detrimento do foro do domicílio do consumidor. Precedentes. 3. 

A desídia da revendedora de veículos no encaminhamento da 

documentação para efetivação do financiamento do veículo implica no 

afastamento da multa contratual pela rescisão, devendo haver a 

restituição ao consumidor do valor cobrado a este título. 4. Recurso 

conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito improvido. 5. Recorrente 

sucumbente arcará com custas processuais e honorários de advogado 

fixados em 20% do valor atualizado da condenação.” (TJ-DF - ACJ: 

20140310018063 DF 0001806-07.2014.8.07.0003, Relator: FLÁVIO 

AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 05/08/2014, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2014 . Pág.: 288)

Como a sociedade empresarial não comprova ser um consórcio regular, 

impossível o desconto da taxa de administração do contrato. Ademais, as 

atividades empresariais foram obstadas com fundamento na irregularidade 

formal e material da atividade empresarial desenvolvida por Carrasco e 

Silva ME e outros, não demonstrando no bojo da Ação Civil Pública lastro 

para continuar com os serviços.

Destarte, a suspensão das atividades empresariais devem ser atribuídas 

somente à sociedade empresária e seus sócios, desincumbindo o 

consumidor de prosseguir com a relação contratual.

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela autora para declarar rescindido o contrato entre a parte 

requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 19 

(dezenove) PARCELAS PAGAS no importe de R$ 2.831,00 (dois mil 

oitocentos e trinta e um reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso.

Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida em relação aos honorários 
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advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, 

nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no sentido de 

que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014, não são 

mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que 

foi conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do 

Ministério Público, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - QUANTUM - FIXADO EM 

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR ESPECIAL - 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- Recurso conhecido e provido. I-O dano 

material necessita de prova. Demonstrado nos autos o prejuízo sofrido 

com a aquisição do produto, defere-se o dano material. A correção 

monetária deve ser (INPC), a partir da data da aquisição do produto. Os 

juros moratórios a partir da citação válida. II- Estando o valor arbitrado a 

título de danos morais adequado à função a que este se destina, ou seja, 

caráter pedagógico, sem a finalidade de enriquecimento ilícito de quem 

recebe e nem o empobrecimento daquele que paga, mantém-se o valor 

arbitrado na sentença recorrida. III-O Defensor Público não faz jus aos 

honorários advocatícios em seu favor em razão do múnus inerente ao seu 

cargo, equiparado à Magistratura e o Ministério Público. Em se tratando de 

sucumbência, condena-se o vencido nesta verba em favor da Defensoria 

Pública, cuja verba se destina a programar melhor o seu funcionamento. 

Negar esta verba em favor da Defensoria seria extirpar do CPC a regra da 

sucumbência. (Ap 46845/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA -CONDENAÇÃO 

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - DECLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível 

tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, 

omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses 

de cabimento, o desprovimento dos aclaratórios é de rigor. 2. Após a 

Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, não são mais devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a 

esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.” 

(TJ-MT, ED 39916/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015).

Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, caput, do Código de 

Processo Civil e, a requerimento do credor e observado o disposto no 

artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65630 Nr: 2763-49.2014.811.0018

 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: Adriana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

Abra-se vista as partes apeladas para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94752 Nr: 4050-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva, Empresa: P. Da Silva Ferreira 

Madeiras-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados a receberem intimações: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT e Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, para que 

se manifeste acerca da Juntada de Correspondência Devolvida de ref: 26 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12356 Nr: 1170-34.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loffer - Ind. Com. de Madeiras Laminas e Compensados 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Randon Sistemas de Aquisição S/C Ltda, 

International - Industria Automotiva da América do Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura da Silva 

Cavallari Rezende - OAB:6057, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO. - OAB:4.611-B, Luciano Luis Brescovici - OAB:6814-B, Ricardo 

Dornelles Chaves Barcellos - OAB:OAB/RS 22.980

 Proceder a intimação das partes, Randon Administradora de Consórcio 

Ltda e International – Indústria Automotiva da América do Sul Ltda, nas 

pessoas de seus advogados, para manifestarem acerca da tentativa de 

bloqueio de fls. 540/541, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103258 Nr: 8397-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala Agropecuária e Construções Ltda, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT, 

Liza Keyko Uemura - OAB:21.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino o apensamento aos autos principais.

Compulsando os autos, verifico que juntamente com a petição inicial, 

encontra-se o recolhimento das custas judiciais totalmente em desacordo 

o valor da causa dos autos principais, tendo em vista que taxativamente 

em lei, deve-se realizar o recolhimento conforme os autos principais e o 

bem da vida pretendido.

Dessa forma, DETERMINO que intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emende a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, devendo adequar de 

acordo com o rito do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 1546-68.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO: Vistos. Etc. 1) Nomeio o Dr. Adhemar de Brito Figueira Perez 

como advogado dativo, arbitrando, desde já, 01 (um) URH nos termos da 

tabela da OAB. 2) Oficie-se o juízo deprecante, solicitando a devolução da 

missiva devidamente cumprida, no prazo exíguo possível. 3) Defiro o 

pedido de substituição da testemunha falecida, devendo ser intimada para 

a audiência de instrução. 4) Designo audiência de instrução para o dia 

24/08/2016 às 18h30min, oportunidade em que serão inquiridos os policiais 

arrolados como testemunhas, bem como será procedido o interrogatório 

da acusada, que deverá ser requisitada do sistema carcerário, que 

injustificadamente não a trouxe para está audiência.

 Após, concluso para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 567-72.2015.811.0018

 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: Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 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.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende o autor que a parte requerida preste contas relativas à sua conta 

corrente no Banco requerido.

Pela leitura da inicial, verifica-se que a parte requerente não concorda com 

toda a movimentação de sua conta corrente, sob o argumento de que 

houve cobrança de encargos abusivos. Em razão disso, pretende que a 

parte requerida preste contas de toda movimentação ocorrida desde a 

abertura da conta corrente, com a demonstração de forma discriminada de 

todos os encargos cobrados, as condições e origens dos lançamentos 

das movimentações realizadas e respectivos custos.

 A prestação de contas caracteriza-se como um procedimento bifásico. 

No primeiro momento, analisa-se se há ou não a obrigação de prestar 

contas. Já na segunda fase, o julgador fará uma apreciação das contas, 

se boas ou ruins, verificando eventual existência de débito ou crédito 

entre os litigantes.

De registrar que os extratos de movimentação da conta corrente, além de 

serem auto-explicativos, são disponibilizados aos correntistas, 

possibilitando aos clientes plena conferência acerca dos lançamentos 

efetuados pela instituição financeira.

 No caso em apreço, da leitura dos extratos juntados observa-se que as 

movimentações financeiras efetuadas e os valores dos juros e dos 

encargos, em cada mês, aplicados aos produtos contratados estão 

devidamente especificadas, tal como é comum na praxe bancária.

 Como se observa, a parte requerente manifestou dúvida genérica a 

respeito de todos os lançamentos e tampouco especificou o período da 

relação contratual em que supostamente ocorreram os lançamentos 

duvidosos, ilegais ou indevidos, pretendendo que prestasse contas de 

todos os lançamentos efetuados em conta corrente nos últimos 20 (VINTE 

ANOS), sem demonstração sequer de o porquê desse pedido.

 A jurisprudência já teve a oportunidade de asseverar que "... É 

imprescindível que, na petição inicial, sejam indicados motivos 

consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta-corrente, bem 

como o período determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos, não 

se admitindo, para tal fim, a afirmação genérica de que se busca 

prestação de contas desde a sua abertura até os dias atuais”. (RESP 

1568121/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 

02/05/2017, dje 08/05/2017).

In casu, verifica-se que a parte requerente não delimitou em seu pedido de 

maneira clara e precisa, o período em que deseja sejam prestadas as 

contas.

Não especificou quais rubricas dos extratos enviados discorda ou deseja 

esclarecimentos, limitando-se a afirmar que os prepostos da parte 

requerida não demonstraram a legalidade das taxas imputadas.

 Com efeito, o entendimento do colendo STJ é no sentido de que o pedido 

inicial para a prestação de contas não pode ser genérico, não bastando a 

mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para 

respaldar o pedido, sendo necessária a indicação das ocorrências 

duvidosas em sua conta corrente, o que justificaria a provocação do 

Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 259/STJ. 

PEDIDO GENÉRICO E INESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

DELIMITAÇÃO DO PERÍODO E EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA A 

DÚVIDA. 1. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se firmado no 

sentido de que a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo 

titular de conta-corrente bancária" (Súmula 259/STJ), independentemente 

do prévio fornecimento de extratos, é imprescindível que, na petição inicial, 

sejam indicados motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas 

na conta-corrente, bem como o período determinado sobre o qual se 

buscam esclarecimentos, não se admitindo, para tal fim, a afirmação 

genérica de que se busca prestação de contas desde a sua abertura até 

os dias atuais. 2. Negado provimento ao agravo interno no recurso 

especial. (AgInt no REsp 1568121/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)

 Frise-se, por oportuno, que em se tratando a demandada de instituição 

financeira, deve-se levar em conta o fato de que a parte pode retirar 

quantos extratos desejar nos terminais eletrônicos de atendimento e, com 

base neles, apontar lançamentos que entende duvidosos ou abusivos, a 

fim de embasar a sua pretensão.

 Desse modo, como se constata, a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus que lhe competia, de modo que não teceu argumentos específicos 

e tampouco juntou documentos suficientes a fim de demonstrar a 

necessidade de sua pretensão.

 Na verdade, a pretensão deduzida na inicial, voltada a aferir a legalidade 

dos encargos cobrados, deveria ter sido veiculada por meio de ação 

revisional, cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual, 

se insuficientes os extratos, pode ser requerida a exibição de 

documentos. Não agindo dessa forma, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO CIVIL COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM 

CARÁTER INCIDENTAL. DEFICIÊNCIA POSTULATÓRIA QUANTO À 

SUBSTANCIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPRECISÃO DOS FATOS E DO 

PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se 

torna impossível a reparação por dano material e moral referente às 

operações, lançamentos em conta ou transações bancárias não 

reconhecidas pelo consumidor, quando nem mesmo ele soube apontá-las 

com precisão na peça inicial. 2. Hipótese em que a exibição documental 

teria exatamente o escopo de suprir a óbvia deficiência postulatória; daí 

sucedendo todavia, de forma lógica, que o caminho processual mais 

adequado seria a propositura da ação exibitória em caráter preparatório, 

para somente depois de efetivamente conhecida a causa de pedir intentar 

a ação principal de ressarcimento e/ou declaratória negativa, conforme o 

caso. 3. A ação de prestação de contas. proposta isoladamente -com 

base nos mesmos fatos também seria idônea para tanto, eis que na 

vigência do CPC/73 era admitido seu cabimento em casos desse jaez, 

conforme de colhe do enunciado contido na Súmula nº 259/STJ: "A ação 

de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente 

bancária. ". 4. sendo a pretensão de reparação por dano moral derivada, 

em caráter sucessivo, da pretensão anterior, sua improcedência também 

fica atraída por arrastamento, sendo certo que a meu ver o mero envio de 

documentos não reconhecidos pelo consumidor é por qualquer forma 

inapto à conflagração de abalo substancial aos seus direitos da 
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personalidade. (TJMG; APCV 1.0701.14.013320-1/001; Rel. Des. Otávio 

Portes; Julg. 13/09/2017; DJEMG 22/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Contrato 

de conta corrente. Sentença de improcedência. Apreciação de agravo 

retido e insurgência quanto a imputação de prova pericial. Carência de 

interesse recursal. Não conhecimento. Caráter revisional da ação. 

Inocorrência de coisa julgada. Pretensão revisional evidenciada. Aplicação 

do RESP nº 1.497.831/pr. Impossibilidade de análise dos encargos 

contratuais. Inadequação da via. Segunda fase deste procedimento 

especial que se presta apenas a análise da regularidade das contas, que 

devem ser prestadas de forma mercantil. Aplicação imediata do 

entendimento consolidado no recurso repetitivo. Inexistência de caráter 

citra petita do julgado. Sentença escorreita. Precedentes. Sucumbência. 

Manutenção. Honorários advocatícios recursais majorados. Inteligência do 

artigo 85, § 11, do CPC. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta 

parte, não provida. (TJPR; ApCiv 1735173-2; Maringá; Décima Sexta 

Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis Gomes Aniceto; Julg. 18/10/2017; 

DJPR 27/10/2017; Pág. 232)

TJRS-0415456) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA-CORRENTE. ÔNUS 

PROBATÓRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA 

MANTIDA. Carece de interesse processual a parte que, por meio da ação 

de prestação de contas, busca, verdadeiramente, a revisão contratual. 

Caso em que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia - demonstrar especificamente qual seria o vício existente na conduta 

do banco - o que implica na improcedência do apelo e na confirmação da 

sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível nº 

70073273120, 1ª Câmara Especial Cível do TJRS, Rel. Alex Gonzalez 

Custodio. j. 30.05.2017, DJe 05.06.2017).

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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 2564-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Leite de Moraes ME, Marcio Leite de Moraes, 

Vanessa Vieira das Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 72750

DESPACHO

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 1854-36.2016.811.0018

 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: Michelle Feitosa Costa Parazzi Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Municipal de Saúde/Juara na 

pessoa de seu representante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido exordial, e 

concedo a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora 

respeite a jornada de trabalho máxima de 20 (vinte) horas semanais, 

fixadas pelo art. 22 da Lei Complementar Municipal n° 031/2.007, 

devidamente integrada pelo disposto nos arts. 8° e 22 da Lei Federal n° 

3.999/61.Custas ex lege.Honorários incabíveis.Sentença sujeita ao 

reexame necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84733 Nr: 4521-92.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84733

DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada deixou de oferecer embargos no 

prazo legal, manifestando concordância com o valor (fls. 25), 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100827 Nr: 7145-80.2017.811.0018

 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: VV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdSR

 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: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 D E C I S Ã OVerifico que a as partes compuseram acordo com relação a 

guarda do infante, na Sessão de Conciliação do CEJUSC desta Comarca, 

termo acostado às f. 38/40.Porém, antes mesmo da homologação judicial 

do acordo entabulado, há noticias da parte autora, de que o requerido não 

cumpriu com o acordado.[...].De inicio constato tornar-se impossível a 

homologação do acordo firmado, eis que as partes continuam a 

litigar!Sendo assim, atento aos pedidos da requerente e do requerido, 

determino:1.Realização de estudo psicossocial na residência de ambos 

genitores, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser levantadas 

informações de moradia e aptidão para guarda do menor;2.Expedição de 

ofício ao CREAS e Conselho Tutelar de Juara-MT, para que informem 

acerca de atendimentos já realizados envolvendo as partes, devendo a 

resposta aportar-se neste Juízo no prazo máximo de 10 (dez) dias;3.A 

realização de audiência de instrução e julgamento que ocorrerá na data de 

22.03.2018 às 15h30min.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

[...].Cientifique o MPE.Proceda-se as intimações necessárias.Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65893 Nr: 2962-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.Custas pela autora.No mais, tendo o veículo 

sido restrito por ordem judicial nestes autos, proceda-se a Sra. Gestora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 415 de 746



com o necessário para o desbloqueio do bem descrito às f. 47, junto ao 

RENAJUD.Proceda-se ainda, via email/ofício o envio desta decisão ao 

Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Juína-MT, na pessoa de Major 

Alex Fontes Meira e Silva, para que proceda imediatamente a entrega do 

veículo à requerida Magali Pessini Neves.Ante a renúncia ao prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sirva a presente 

como alvará para liberação do veículo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70826 Nr: 1703-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70826

DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada devidamente citada (fl. 39) deixou 

de oferecer embargos no prazo legal, mantendo-se inerte, 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.: 74952 Nr: 3650-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Desenvolvimento Agrícola - COODEAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sergio de Oliveira Martins, Dilck 

Christina Binde Martins, Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74952

DESPACHO

 DEFIRO o pleito de fls. 70/72.

Citem-se os executados na forma requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80119 Nr: 2011-09.2016.811.0018

 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: Armindo Delfino de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao 

requerente Armindo Delfino de Campos 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: 907.913.631-04.Nome da Mãe: Maria 

Francisca Campos.Nome do segurado: Armindo Delfino de 

Campos.Endereço do segurado: Rua da Felicidade, n. 146, 

Juara/MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.Renda 

mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 24/02/2016 – data da 

citação valida da Autarquia ré. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de 

Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80269 Nr: 2059-65.2016.811.0018

 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: Edinolia Cordeiro de Souza

 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.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86046 Nr: 5288-33.2016.811.0018

 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: Diva Cavalcante

 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, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 36).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alexandre Sócrates Mendes- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1755-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DEFIRO o pleito de fls. 82.

Cite-se o executado na forma requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91315 Nr: 2314-86.2017.811.0018

 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: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, e/ou 

apresentem suas derradeiras alegações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 985-10.2015.811.0018

 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: Jose Eurides Pivatelli, Maria Anibal Ana Pereira Pivatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 45).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito –

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79897 Nr: 1929-75.2016.811.0018

 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: Irene Maria do Nascimento Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 DECISÃO

Trata-se de Ação de Cobrança para Restituição de Valores c/c Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por IRENE MARIA DO NASCIMENTO 

QUINTANA em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A (CEMAT)- 

Grupo Energisa, objetivando em síntese a restituição de valores pagos 

com infraestrutura para implantação de energia elétrica em sua 

propriedade rural.

Narra a requerente, que contratou serviços terceirizados para construção 

de rede elétrica em sua propriedade rural, localizada no município 

Juara-MT, após instalada, a referida rede foi incorporada ao patrimônio da 

concessionaria de energia requerida, passando a cobrar tarifa para seu 

funcionamento. Relata ainda, que para que ocorresse a incorporação, a 

requerente teve que assinar um termo de compromisso que, em resumo, o 

responsabiliza pela manutenção e troca dos equipamentos que 

apresentarem problema, isentando a empresa requerida de qualquer ônus.

Com essas razões pugna pela antecipação da tutela, a fim de que a 

empresa requerida passe a arcar com as futuras manutenções da rede 

elétrica incorporada até a decisão final no mérito.

Acostados ao pedido inicial vieram os documentos de fl. 17/61.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Compulsando detidamente os autos, entendo por bem, indeferir, por ora, 

os efeitos da tutela antecipada pretendida, sendo que após a 

apresentação das contestações, momento em que prestigiando o ingresso 

de maiores subsídios poderá ocorrer nova análise do pedido.

No mesmo intuito, determino que OFICIE-SE a ANEEL para que, no prazo de 

10 (dez) dias, esclareça sobre a incorporação de rede elétrica particular 

por concessionária ou permissionária de energia elétrica.

CITE-SE a requerida para que, querendo, responda a presente ação, no 

prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44003 Nr: 1113-35.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Fernandes de Araujo - ME, Aline 

Fernandes de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 4317-53.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fermino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13306 Nr: 1743-72.2004.811.0018

 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: Sandra Terezinha da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 Intimar Dr. Celso Alves Pinho para requerer o que de direito tendo em vista 

o pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38582 Nr: 2607-03.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lairton Montanheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva, Sandra Pitteri Dobbins 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 D E S P A C H O

 Intime-se a parte exequente para manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade apresentada pela executada.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19497 Nr: 1903-29.2006.811.0018

 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: Ieda Marciano Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta, por Ieda Marciano 

Gonçalves, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fls. 

184/192 apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 

15.375,84 (quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos).
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 A autarquia, intimada, apresentou “Impugnação à Execução”, 

apresentando seus cálculos às fls. 195/200, perfazendo um montante de 

R$ 9.068,35 (nove mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (fls. 

202/203).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores (fls. 202/203), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício(s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o(s) pagamento(s) por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, na forma pleiteada.

Informado o depósito do(s) pagamento(s), 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, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8502 Nr: 113-15.2003.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pinotti, Maria de Fátima Azoia Pinoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Laurindo 

da Silva - OAB:4338-A, Marcos Ferreira Girão Junior - OAB:9105/MT, 

Mauro Augusto Laurindo da Silva - OAB:5939

 D E S P A C H O

Esta ação pertencente à META 4 de 2018 estabelecida pelo CNJ, e 

compulsando os autos constato estar apta para instrução com a devida 

designação de audiência para colheita de provas.

As partes requeridas apresentaram contestação sendo suscitado 

preliminares como a prescrição e a inadequação da via eleita, no intuito de 

afastar de plano a abertura da fase instrutória e findar a ação. Ocorre que 

as preliminares levantadas serão analisadas juntamente com o julgamento 

do mérito desta demanda.

Assim, para dar seguimento a este feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 05.04.2018 às 09h30min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias, com atenção a manifestação do 

“parquet” às f. 355.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 1548-82.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Claudino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de f. 134.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61273 Nr: 3886-19.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Penha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Sergio Birnfeld, Concessionárias Águas 

de Juara, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 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: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 18h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64947 Nr: 2214-39.2014.811.0018

 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: Neiva Nunes Rezende Wielewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Raimundo da Silva - 

OAB:35.408/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante da manifestação das partes pela produção de prova testemunhal, 

tenho por bem designar audiência para colheita da referida prova.

 DESIGNO o dia 10.04.2018 às 15h30min para realização da solenidade.

 Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 
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testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 639-11.2005.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barros de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Godinho, FULFILL - Distribuidora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman - OAB:OABMT 

3441, Karlla Christine C.F. B. Carvalho - OAB:OAB MT 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:10482

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 13h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56245 Nr: 2477-42.2012.811.0018

 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: Banco Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieri Queiroz, Jussara Queiroz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Marco Andre Honda Flores - OAB:6171 

OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 14h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58543 Nr: 1030-82.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Leocir Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 15h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 1886-12.2014.811.0018

 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: Sergio Ricardo Tromboni, Eidi Pinto de Camargo 

Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Trombone, Elizabeth Fávaro, Joel 

Carlos Fávaro da Costa, Marco Aurélio da Costa Fávaro, Elizeth Francelino 

de Oliveira Fávaro, Eduardo Fávaro Trombone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 DESPACHO

Tendo em vista a Portaria n. 8/2018 que suspendeu o expediente da 1ª e 

2ª Vara do Fórum desta Comarca (06 à 09 de março de 2018), 

impossibilitando a realização da solenidade outrora aprazada, REDESIGNO 

a realização da audiência para dia 26.04.2018 às 16h30min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106047 Nr: 1165-21.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 106047

DECISÃO

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Indefiro o pedido de tutela de urgência/provisória, podendo ser novamente 

apreciado após a audiência de instrução, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106257 Nr: 1278-72.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a petição inicial.
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DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Indefiro o pedido de tutela de urgência/provisória, podendo ser novamente 

apreciado após a audiência de instrução, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-51.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Promovo a intimação do advogado(a) da parte promovente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, da petição e documentos do 

promovido.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020021-96.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E R HEITMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FLÁVIO GONÇALVES DOS SANTOS PEDRASSANI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO HOLANDA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Juízo Deprecado), já 

anexado aos autos, promovo a intimação do advogado(a) da parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, para prosseguimento da execução, sob pena de 

arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 8390-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra 

Pereira, Leandro Borges Soares, Tulio da Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Enoque Sampaio - OAB:19.120, 

Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, observa-se que a advogada dos 

denunciados apresentou resposta à acusação, contudo, não juntou 

procuração nos autos.

Assim, intime-se a advogada para colacionar aos autos o instrumento 

procuratório.

Cumpra-se com urgência a decisão de ref. 68.

Intime-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001004-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certificamos, nós Oficiais de Justiça, que em 

cumprimento ao presente mandado, referente ao processo de nº. 

1001004-07.2017.8.11.0025, diligenciamos várias vezes, em dias e 

horários distintos, ao endereço constante, contudo, não localizamos o bem 

a ser apreendido, entretanto, em diligência por outras localidades da 

cidade, conseguimos encontrar o veículo descrito no mandado, no 

endereço constante no Auto de Apreensão e Deposito anexo. Na ocasião, 

o bem estava em posse do Sr. Edvaldo Moreira Felix, que informou ter 

comprado o veículo do ex-esposo da parte ré, tendo entregado o veículo 

de forma pacifica. Em seguida, o veículo foi removido para o pátio do 

Guincho Abelhão, tendo sido nomeado como fiel depositário o Sr. Amilton 

Meira Machado, pessoa indicada pela parte Autora. Certificamos, ainda, 

que deixamos de citar a parte ré, Srª. Valdirene R. da Silva Cordeiro, uma 

vez que fomos informados pelo Sr. Edvaldo, que ela está morando na 

cidade de Sinop, não sabendo precisar o endereço. Segue anexado 

Termo de Apreensão e Depósito, Check list fornecido pelo fiel depositário 

e fotos do veículo. O referido é verdade e damos fé. Juína – MT, 29 de 

janeiro de 2018. Elder Dourado Miranda Elton Antonio Rauber Oficial de 

Justiça Oficial de Justiça Obs*: Em razão das diligências complementares 

realizadas em função da busca do veículo e consequente apreensão, 

margeamos em R$ 300,00(trezentos reais), solicitando a intimação da 

parte autora para recolher o valor nos termos do Provimento 7/2017-CGJ, 

indicando o Oficial de Justiça, Elder Dourado Miranda, para recebimento 

dos valores, juntando em seguida o comprovante nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8851 Nr: 1146-87.2001.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-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 AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 13083 Nr: 2674-25.2002.811.0025

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA, LORENI DA PAIXÃO 

ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111051 Nr: 3084-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GOMES VERONEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

01. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117514 Nr: 8617-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA RODRIGUES SOARES, HELIO SILVA 

DE ABREU, JACIR CAMPANHARO, LICEU ALBERTO VERONESE, JOÃO 

ARMILDO MAHLE, JORGE LUIZ BERTOCHI, PEDRO MUFATTO, 

LEOCLAUDIONOR PIRES DA ROSA, DONIZETE DE SOUZA, SILVIO BERTI, 

MARIA BRAZ, NILSON JOSÉ FRANCO, SADI DEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO BERTI, 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 Civil Pública Ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Silvio Berti, Liceu 

Alberto Veronese e Outros.

Despacho/Decisão: "Vistos etc. Recebo a inicial, posto que atendidos os 

requisitos do artigo 282 do CPC. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 285 

e 319 do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 20 de janeiro de 2016. Roger Augusto Bim Donega. 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, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 19 de dezembro de 2017

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113799 Nr: 5028-66.2015.811.0025

 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: EDUARDO RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ROSA DE MORAES, 

ESPÓLIO DE EUNICE MARTINS MORAES, JADER JOSÉ MARTINS MORAES, 

REZZIERI MADEIRAS LTDA., MÁRCIA MARTINS MORAES, NAIME MARCIO 

MARTINS MORAES, EDER ALBERTO MORAES RODRIGUES, MARCIO JOSÉ 

MORAES RODRIGUES, JÂNIA CRISTINA MORAES RODRIGUES, LUIS 

ROBERTO DA SILVA, VALDOMIRO PEDRO PERPETUO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Esteves de Lacerda 

Filho - OAB:2.492-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 87/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95686 Nr: 4010-78.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELDS, RLDS, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85256 Nr: 5815-37.2011.811.0025

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - 

OAB:11124/MS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 3845-94.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP, CPP, OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 
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MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 126797 Nr: 452-59.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 SENTENÇA: "VISTOS ETC. 1. Cuida-se de Embargos à Execução opostos 

às fls. 05/12 por JOSÉ ROBERTO DE LIRA DOS REIS DA SILVA em face da 

Ação de Execução de Alimentos ajuizada pela MOISÉS DE LIRA DOS 

SANTOS DA SILVA, representado por sua genitora Sra. ROSIANE 

TEIXEIRA DE LIRA DA SILVA. [...] II - DISPOSITIVO 16. Ante ao exposto e 

por tudo que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos e, consequentemente, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido contido nos embargos, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 17. CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), cuja cobrança fica suspensa por ser a parte 

embargante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. 18. Translade-se cópia dessa decisão aos autos do (Processo nº 

1503-42.2016.811.0025 – Código 120176). 19. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000073-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação/mediação, 

para o dia 12/03/2018 ás 13 horas. ADVERTÊNCIAS: a) Não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação 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. Franklin J. A. Bastos Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124385 Nr: 4021-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERNANDO DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92584 Nr: 686-80.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR LUIS LESEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - 

OAB:654-A/RO

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando supramencionado, DECLARO EXTINTA sua 

PUNIBILIDADE e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo 

de pena e DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações 

necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42927 Nr: 2360-69.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando supramencionado, DECLARO EXTINTA sua 

PUNIBILIDADE e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo 

de pena e DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações 

necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83471 Nr: 3742-92.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do recuperando, tendo em vista o cumprimento da 

pena.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

pena pelo recuperando supramencionado, DECLARO EXTINTA sua 

PUNIBILIDADE e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo 

de pena e DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e anotações 

necessárias.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 
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Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89285 Nr: 3468-94.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO BOTTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO APARECIDO BOTTAN, Rg: 

1717722, Filiação: Orlando Bottan e Antinesca Ciconello Bottan, data de 

nascimento: 14/06/1949, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de 

ANTONIO APARECIDO BOTTAN, nos termos do art. 89, § 5º, da 

LJE.Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP.Transitada em julgado, ao ARQUIVO.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117947 Nr: 242-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GLAUCIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI EMANUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAUCIANE DE OLIVEIRA DA SILVA, 

Filiação: Maria das Graças de Oliveira e José Lopes da Silva, data de 

nascimento: 13/09/1985, brasileiro(a), natural de Altamira-PA, convivente, 

do lar, Telefone 66 9282 1368 e atualmente em local incerto e não sabido 

SIDNEI EMANUEL DE SOUZA, Cpf: 01407205102, Rg: 1733557-4, Filiação: 

João Batista de Souza e Maria Auxiliadora Moura Silva, data de 

nascimento: 19/12/1983, brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 566-1718. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 15 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47659 Nr: 216-88.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, 

CLAUDSON RODRIGUES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, 

Cpf: 02508217107, Rg: 1.976.075-2, Filiação: Vanilde Ricardo dos Santos 

e Antonio Henrique de Oliveira, data de nascimento: 24/01/1985, 

brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO, convivente, autonomo - vaqueiro, 

Telefone (66) 9640-3200. 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 oferece a presente DENÚNCIA 

contra LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA,a conduta típica prevista 

no artigo 180, caput, do Código Penal(...), Requer, também, que seja fixado 

indenização mínima, nos termos do código 387, IV, do Código de processo 

penal.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia oferecida contra Luiz Antônio 

dos Santos Oliveira e Claudson Rodrigues Rocha, pois além de atender 

aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrada 

está a justa causa. 2. Assim, dando continuidade à persecução penal, 

citem-se os acusados para responderem a acusação, por escrito no 

prazo de dez dias, podendo arguirem preliminares e alegarem tudo que 

interesse a sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificarem as provas pretendidas e arrolarem testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Advirto 

ainda que, não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.3. Não apresentada 

resposta, ou se os acusados, citados não constituirem defensor, nomeio o 

Defensor Público atuante na Comarca para oferecer a defesa, podendo 

apresentar resposta na forma do artigo 396-A do CPP.4. Se os acusados 

apresentarem respostas, conclusos para verificar a possibilidade de 

absolvição sumária – artigo 397 do CPP – ou designação de audiência de 

instrução e julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 399 e seguintes 

do CPP.5. Comuniquem o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso (CNGC 7.5.1, IV).6. Acolho e 

defiro o requerimento Ministerial de fls. 52, itens a e b, expeça-se o 

necessário.7. Int.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96757 Nr: 5225-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZELLI BEATRIZ ROSA 
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REZENDE GONÇALVES - OAB:298.216/OABSP

 Código de rastreabilidade: 81120183172511

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 96757.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Distribuidor - Rosana (TJSP) ( TJSP )

Data de Envio: 19/02/2018 17:42:09

Assunto: PROCESSO META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER COM O 

INTERROGATÓRIO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 97435 Nr: 5911-81.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103269 Nr: 4000-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEL SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JARDEL SILVA DE SOUSA, Cpf: 

05818162346, Rg: 040541992010-0, Filiação: Lucilene Cardozo de Souza 

e Silva e Fernando Rodrigues de Sousa, data de nascimento: 14/05/1993, 

brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, convivente, auxiliar de 

produção, Telefone 8149-8833. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu JARDEL 

SILVA DE SOUSA como incurso nas penas dos arts. 306, “caput” c/c 298, 

III, da Lei n. 9.503/97.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA. Do delito tipificado no artigo 

306, “caput”, da Lei n. 9.503/1997 Penas - detenção, de seis meses a três 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 1ª FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1.) culpabilidade: a conduta do acusado é de reprovabilidade 

ordinária;2.) antecedentes:inexistente.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.) motivos: ínsitas ao tipo penal;6.) 

circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;7.) conseqüências: comuns ao tipo 

penal;8.) comportamento da vítima: inexistente.FIXO a pena-base em 6 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor. 2ª FASEInexistem atenuantes.RECONHEÇO a agravante 

prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma vez que a ré estava 

utilizando seu veículo sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um sexto) e alcanço 

uma pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) 

dias-multa e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.3ª FASEINEXISTEM 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena do vertente delito 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa 

e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor.Tendo em vista que na data dos 

fatos a ré não possuía Carteira Nacional de Habilitação, DETERMINO, caso 

ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 3 

(três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado de obter permissão ou 

habilitação pelo mesmo prazo. A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do CP.Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.Nos termos do 

artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do 

artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir 

a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena privativa de liberdade 

em uma pena restritiva de direito, que deverá ser fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder 

à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu 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) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da CNGC/MT );03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) OFICIE-SE 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN;06) 

LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dra. Andréia Oliveira Lima para defesa do réu, CONDENO 

o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 8 URH’s. EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela 

Secretaria e 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. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 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.: 109721 Nr: 2465-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSA ANDRESSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 4023-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR TEODORO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCIMAR TEODORO DE BRITO, Cpf: 

87456087172, Rg: 1.626.642-0, Filiação: Noemi Araújo de Brito e João 

Teodoro Brito, data de nascimento: 10/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), vendedor, Telefone 66 9626 8930. 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 
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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 oferece a presente DENÚNCIA 

contra JUCIMAR TEODORO DE BRITO com incurso no artigo 146 do Código 

Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, bem como a Lei n. 11.340/2006 

(...) aplicando-se o rito do Código de Processo Penal.

Despacho: Vistos,I - REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o 

acusado JUCIMAR TEODORO DE BRITO, qualificados nos autos.II - 

CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o ACUSADO para, nos termos do art. 

396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO e 

ADVERTIDO de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a sede da OAB Local para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado dativo.Na RESPOSTA, 

o defensor constituído ou nomeado por este juízo, de acordo com o 

disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) arguir preliminares; (b) alegar 

quaisquer matérias que interessem à defesa; (c) juntar documentos; (d) 

apresentar justificações; (e) especificar provas; (f) arrolar até 8 

testemunhas; (g) requerer esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar 

exceção de suspeição, de incompetência do juízo, de litispendência, de 

ilegitimidade de parte ou de coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, 

§ 1º, do CPP, será processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 

112 do CPP.O(A) acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, 

depois de citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar 

sem comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), 

pois, caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICODEFIRO na íntegra da cota ministerial, na forma 

requerida.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 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.: 135316 Nr: 6-22.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDFDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119689 Nr: 1215-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX LINO LIMA, Cpf: 02216938157, Rg: 

18754066, Filiação: Anésio Barbosa de Lima e Maria Aparecida de Souza 

Lima, data de nascimento: 01/01/1986, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, 

convivente, pintor, Telefone 66 96938866. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos a(o) 

Advogado(a) nomeado(a) e 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.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 
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Souza, digitei.

Juína, 19 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.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito da Defesa de realização de Exame de DNA.

 Para tanto, SOLICITO que a Diretoria do Foro proceda à coleta do material 

genético, no prazo de 15 (dez) dias, a fim de viabilizar a realização do 

exame de DNA.

 No mais, os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/03/2018, às 17h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95024 Nr: 3279-82.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM, 

Cpf: 98540378191, Rg: 1.493.148-6, Filiação: Ivani Martins Serafim e Dercy 

Serafim, data de nascimento: 25/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, solteiro(a), pecuarista, Telefone 9953 4729 9622-7873. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu CÉLIO RODRIGUES 

MARTINS SERAFIM nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº. 11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 

59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena:Pena: 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando 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: negativas, uma vez que as provas 

demostram que o acusado foi embora do local, sem prestar socorro a 

ex-convivente e, ainda, quase atropelou o seu ex-sogro. 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 7 (sete) meses e 12 (doze) 

dias de detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 7 (sete) meses e 12 (doze) 

dias 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. SUBSTITUIÇÃO 

POR RESTRITIVA DE DIREITO: Vejamos a redação do artigo 44 do Código 

Penal: "Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa 

de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 

aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime 

doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicarem que essa substituição seja suficiente (...) § 2o - Na condenação 

igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por 

uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de 

liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa 

ou por duas restritivas de direitos. § 3° - Se o condenado for reincidente, o 

juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação 

anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se 

tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. § 4º - A pena 

restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer 

o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena 

privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena 

restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção 

ou reclusão. § 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, 

por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, 

podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior”. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual 

foi cometida mediante violência, 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;CONDENO o acusado ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Transitada em julgado a sentença para as 

partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 19 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105572 Nr: 386-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GONÇALVES DE SANT'ANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO GONÇALVES DE SANT'ANNA, 

Cpf: 03490492110, Rg: 1945229-2, Filiação: Eunice Gonçalves Sant'anna e 

Ailson Jose de Sant'anna, data de nascimento: 21/10/1989, brasileiro(a), 

natural de Juina-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 66 9952-2248. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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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 oferece a presente DENÚNCIA 

contra THIAGO GONÇALVES DE SANT`ANNA como incurso nas sansões 

do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos,I - REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o 

acusado THIAGO GONÇALVES DE SANT’ANNA, qualificada nos autos.II - 

CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o(a) ACUSADO(A) para, nos termos 

do art. 396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO(A) e 

ADVERTIDO(A) de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a sede da OAB Local para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado dativo.Na RESPOSTA, 

o defensor constituído ou nomeado por este juízo, de acordo com o 

disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) arguir preliminares; (b) alegar 

quaisquer matérias que interessem à defesa; (c) juntar documentos; (d) 

apresentar justificações; (e) especificar provas; (f) arrolar até 8 

testemunhas; (g) requerer esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar 

exceção de suspeição, de incompetência do juízo, de litispendência, de 

ilegitimidade de parte ou de coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, 

§ 1º, do CPP, será processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 

112 do CPP.O(A) acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, 

depois de citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar 

sem comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), 

pois, caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICOINDEFIRO os itens “1” e “2” da cota ministerial, nos termos do item 

7.5.1, III, da CNGC .CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 19 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109572 Nr: 2382-83.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CUNHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA CUNHA GOMES, Cpf: 

01404910158, Rg: 16764293, Filiação: Lucimar da Silva Cunha e Joao 

Pereira Gomes, brasileiro(a), Telefone 65 9 9634 2537. 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 oferece a presente DENÚNCIA 

contra ROSANGELA CUNHA GOMES, como incursa no art. 50 da Lei 

9.605/98( ...)aplicando-se o rito no Código de processo Penal, ouvindo-se 

as testemunhas arroladas e, por derradeiro a ré, condenando-a, ao final, 

nos termos desta peça.

Despacho: Vistos,I – REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o(a) 

acusado(a) ROSANGELA CUNHA GOMES, qualificado(a) nos autos.II - 

CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o(a) ACUSADO(A) para, nos termos 

do art. 396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO(A) e 

ADVERTIDO(A) de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 
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havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta 

Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de 

advogado dativo.Na RESPOSTA, o defensor constituído ou nomeado por 

este juízo, de acordo com o disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) 

arguir preliminares; (b) alegar quaisquer matérias que interessem à 

defesa; (c) juntar documentos; (d) apresentar justificações; (e) 

especificar provas; (f) arrolar até 8 testemunhas; (g) requerer 

esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar exceção de suspeição, de 

incompetência do juízo, de litispendência, de ilegitimidade de parte ou de 

coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, § 1º, do CPP, será 

processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 112 do CPP.O(A) 

acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, depois de 

citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar sem 

comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), pois, 

caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICOINDEFIRO os requerimentos pleiteados na cota ministerial, uma 

vez que o Ministério Público, ostentando o poder de requisição, não 

comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte no item 7.5.1, III, da CNGC 

.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 2933-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA, Filiação: 

Antonio Herique de Souza e Geci Balduino de Souza, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA 

contra ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA como incurso nas sansões do 

artigo 147, ARTIGO 163,I Ambos do Código Penal, em concurso material de 

crime ( artigo 69 do mesmo codex), com aplicações da Lei n. 11.340/2006..

Despacho: Vistos,I – REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP:(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) 

denunciado(a) está suficientemente identificado(a), o que garante a 

exação do direcionamento da acusação; (3)a classificação dos fatos está 

feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4)o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 

para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos 

termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para embasar o juízo de 

admissibilidade da acusação neste momento processual inicial, que não se 

presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o(a) 

acusado(a) ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA, qualificado(a) nos autos.II - 

CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o(a) ACUSADO(A) para, nos termos 

do art. 396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO(A) e 

ADVERTIDO(A) de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta 

Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de 

advogado dativo.Na RESPOSTA, o defensor constituído ou nomeado por 

este juízo, de acordo com o disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) 

arguir preliminares; (b) alegar quaisquer matérias que interessem à 

defesa; (c) juntar documentos; (d) apresentar justificações; (e) 

especificar provas; (f) arrolar até 8 testemunhas; (g) requerer 

esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar exceção de suspeição, de 

incompetência do juízo, de litispendência, de ilegitimidade de parte ou de 

coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, § 1º, do CPP, será 

processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 112 do CPP.O(A) 

acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, depois de 

citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar sem 

comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), pois, 

caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 
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ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICOINDEFIRO os requerimentos pleiteados na cota ministerial, uma 

vez que o Ministério Público, ostentando o poder de requisição, não 

comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte no item 7.5.1, III, da CNGC 

.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 19 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240565 Nr: 3199-58.2016.811.0011

 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 Ferreira Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de fls. 

102/104-vº, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237761 Nr: 1645-88.2016.811.0011

 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: Angela Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959, Rosiane Pereira dos 

Santos - OAB:21.789, Silvânia Gonçalves Lopes - OAB:33554/DF

 Intime-se o Procurador da parte requerida sobre o teor do despacho de 

fls. 166/167, disponível no site do TJMT. No mesmo teor fica este 

Procurador intimado para no prazo de 15 (quinze) dias especificar as 

provas ainda pretenda produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246349 Nr: 1307-80.2017.811.0011

 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: José Adalberto Murta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'Amico da 

Silva - OAB:22.687, Arnaldo de Souza - OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de fls. 

76/79-vº, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256065 Nr: 78-51.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Francisco Ferreira da Silva, 

Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON LUIZ FERNANDES 

BEATO - OAB:3.057-MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 117 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257007 Nr: 493-34.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabez Gileade da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.22 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$ 50.00 

(cinquenta 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 deBusca/Apreensão e Citação , devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242893 Nr: 4315-02.2016.811.0011

 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: Gleison Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo ), Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

111/120, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251081 Nr: 3570-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ventura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, R Brasil Soluções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

68/79, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 
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manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246317 Nr: 1288-74.2017.811.0011

 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: Maurilio Rodrigues de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 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. 

36/44, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243534 Nr: 4706-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaque Miranda de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o pratono do requerente sobre o teor da r. decisão de fl. 46, 

disponível no site do TJMT. No mesmo teor fica este protno intimado para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar suas contrarazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238615 Nr: 2083-17.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Mirassol 

D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste sobre o laudo de vistoria juntados as fls. 144/151.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253702 Nr: 5086-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 Intime-se o procurador da embargante para que conforme r. decisão de fl. 

31, manifeste acerca da impugnação apresentada pela parte contraria no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 385-74.1996.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Paulino Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intime-se os procuradores das partes sobre a r. sentença de extinção à 

fl. 183, dispon~ievel também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250659 Nr: 3349-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de 

extinção à fl. 36, disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 3760-29.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Nascimento Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, Tenille 

Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:

 Certifico que com o deecurso do prazo de arquivamento provisório, 

intime-se o procurador da parte autora conforme o teor da r. decisão de fl. 

150, para que no prazo de 15 (quinze) dias pugnar o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 intime-se os procuradores das partes sobre o teor da r. decisão de fl. 

301, diponivel no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234662 Nr: 4629-79.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruanã S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilvo Pedro Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14.522/MT, DJACI ALVES FALCÃO NETO - OAB:304.789, 

MARCOS FALCÃO DE MORAES - OAB:311.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a procurador da parte autora sobre o teor da r. decisão de fl. 
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88, disponível no site do TJMT. No mesmo teor fica este procurador 

intimado para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as provas que 

pretenda produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247433 Nr: 1828-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezeli Valadares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Martinez - OAB:13.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 31, 

disponível no site do TJMT. Sendo este suspenso pelo prazo de 90 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253594 Nr: 5039-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Ricardo de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora sobre o teor da r. sentença de 

extinção à fl. 102, diponivel no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255193 Nr: 5664-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdS, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20629/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da autora para sobre o teor da r. decisão de fl. 12, 

disponível no site do TJMT. No mesmo teor fica este procurador intimado 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 136376 Nr: 2406-95.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Alves dos Santos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista teor do v. acórdão de fl. 116, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, a realizar-se às 

15h_30min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo 

de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 08 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.: 165330 Nr: 2712-30.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Henrique Pinto Bidel, Raires Sousa 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que os endereços a disposição deste 

juizo são os mesmos dos autos, portanto intime-se o Procurador da 

exequente conforme fl. 163, disponível no site do TJMT. Fica este 

procurador intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias pugne o que 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235554 Nr: 505-19.2016.811.0011

 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: JCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV, AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelley Cristina Veras Otacio 

Monteiro Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Intime-se o procurador da parte autora sobre a r. decisão de fl. 99, 

diponível no site do TJMT. Fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias 

para este procurador especificar as provas que ainda pretenda produzir, 

valendo o silêncio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253953 Nr: 5195-57.2017.811.0011

 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: LJSR, LdSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciaria para Concessão de Auxílio-Reclusão 

movida por Leandro Junior Santos Rodrigues devidamente representado 

por sua genitora a Srª. Luana dos Santos de Jesus em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. O requerente é menor, nascido em 21 

de maio de 2016, único filho do Sr. Leandro de Souza Rodrigues, que 

atualmente encontra-se preso, sob o regime fechado, na Penitenciária 

Central do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá/MT. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 15/27.Tutela antecipada deferida à fl. 

28.Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 31/37.Juntou 

documentos às fls. 38/40.Ás fls. 43/50 o requerente apresentou a devida 

impugnação à contestação.Cota Ministerial manifestando-se 

favoravelmente ao presente feito encartada às fls. 51/52.Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.Inexistindo 

matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos 

polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com os arts. 17 e 485, VI do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se.Desta forma, declaro o feito 

saneado.Fixo como questão controvertida a comprovação de dependência 

do autor.Constato a necessidade de proceder com a instrução do feito e, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2018, às 15h 45min.As partes deverão apresentar rol testemunhal com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão.Intimem-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 398-04.2018.811.0011

 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: Ramão Gonçalves Alonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Henrique Ribeiro Alonso, Italo Cesar 

Ribeiro Alonso, Idê Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 13 de abril de 2018 as 13:00 horas, bem como de que, o autor 

será intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256752 Nr: 398-04.2018.811.0011

 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: Ramão Gonçalves Alonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Henrique Ribeiro Alonso, Italo Cesar 

Ribeiro Alonso, Idê Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação 

dos requeridos. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245883 Nr: 1042-78.2017.811.0011

 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: Antonia dos Santos Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252273 Nr: 4209-06.2017.811.0011

 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: Laercio Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 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: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique assistente técnico à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255719 Nr: 5886-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, 

Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação 

dos requeridos. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245130 Nr: 611-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ampla Participacões Ltda, Anderson Badaro Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Moraes Leite - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mendonça Paes 

Barreto. - OAB:1.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

da parte requerida para comparecimento a audiência ora designada, 

devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito 

para posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250584 Nr: 3318-82.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 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:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DO R. DESPACHO 

DE FLS. 19, CUJO TEOR TRANSCREVO HOMOLOGO o cálculo 

apresentado à fl. 06, para que surta seus efeitos, cuja atualização será 

realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ocasião 

do pagamento por meio do RPV (Requisição de Pequeno Valor). 

DETERMINO que seja expedido ofício ao Presidente do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o 

adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao 

gabinete. Empós, arquive-se os autos com as baixas e anotações 
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necessárias. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257012 Nr: 497-71.2018.811.0011

 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: Leonice Mota Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora sobre o Despacho de fls. 31, cujo teor 

transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o douto causídico 

não juntou aos autos o comprovante de residência em nome do autor. 

Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando endereço, junte um comprovante de 

residência atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, 

esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito". Bem como para que junte um 

comprovante de residência atualizado e em nome do autor ou, caso não 

seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser 

juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4302-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Zambom, Mariana Zambon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Vinicius 

Castro Cintra - OAB:10044

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 698 Nr: 385-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224106 Nr: 4356-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Lima Strolischein, Pedro Ilidio da Silva, Edson 

Tadashi Fugimori, Clarindo Francisco Seriner, João Moraes, GISLAINE 

GOMES DE LIMA, Milton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Fátima Viana Pinto, Maria José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256626 Nr: 342-68.2018.811.0011

 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: Jovelino Roberto da Cruz 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. 71/73, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2205 Nr: 503-16.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARIO DONIZETE CAMPOS, APARECIDA DE FÁTIMA 

CAMILO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motos Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:8014

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 96030 Nr: 4800-46.2009.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carrasco, Aniloel Cabriotti, Air 

Montechi Victório, Benedito Elias Antunes, Marcos Guimarães Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807, Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 Intimar os advogados das partes requerida sobre a r. decisão de 

fls.701/702, cujo teor/dispositivo transcrevo:"À luz do exposto, ACOLHO o 

pedido Ministerial de fl. 700, razão pela qual RECEBO o pedido inicial para 

instauração do procedimento de liquidação por arbitramento, nos termos 

do artigo 509, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para 

que se manifestem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 
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do art. 510 , CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - OAB:13.240-A, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 490, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 3594-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Theodoro de Almeida, Cosme 

Emerson da Conceição Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-

 Reitera os termos do DJE nº 10183, disponibilizado em 22/01/2018, a fim 

de intimar o advogado do exequente Banco do Brasil S/A, para que dê 

prosseguimento no feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245405 Nr: 758-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. B. dos Santos Veíuculos - ME., Rosangela 

de Oliveira Barreto, José Aparecido Barreto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar os termos do DJE nº 10129, disponibilizado em 26/10/2017, a fm 

de intimar o advogado da parte autora para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil, haja 

vista que a indisponibilidade outrora deferida restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245940 Nr: 1067-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICdO, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, bem 

como para que informe o endereço atualizado da parte requerida, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250522 Nr: 3291-02.2017.811.0011

 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: Alenizio Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora dos termos da r. certidão de fls. 71, 

cujo teor transcrevo, bem como para que se manifeste nos autos no prazo 

legal: "Certifico que a parte requerida foi devidamente citada em 

22/09/2017, ocasião em que realizou vista dos autos, tendo protocolado 

contestação de fls. 60/69 em 18/12/2017, fora do prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 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: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca dos documentos juntados às 

fls. 113/115, bem como para que querendo se manifeste nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27041 Nr: 947-97.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

241, cujo teor transcrevo: " Em cumprimento ao Mandado de Intimação, 

nos autos supra, diligenciei no dia 05/02/2018, no Assentamento 

Margarida Alves, neste Município e DEIXEI DE INTIMAR o autor JOSÉ 

PEREIRA DUARTE, constata-se no mandado que não possui ponto de 

referência onde se encontra a propriedade denominada Sítio Primavera, 

desta forma, indaguei moradores daquela comunidade dentre eles o Sr. 

José Marcos Barbosa proprietário do “Sítio Nova Conquista”, os quais 

informaram que não o conhece. Realizada as diligências, devolvo a Central 

de Mandados. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 133725 Nr: 1963-47.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Magri Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 149, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148795 Nr: 4337-36.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Milani - OAB:11984, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Intimar o(a) advogado(a) da part autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Alta Floresta/MT com a finalidade de intimação do executado, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149906 Nr: 119-28.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovanir Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 212/216, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Assim, ausente um dos requisitos à 

concessão do benefício previdenciário, quanto à incapacidade total e 

permanente para o trabalho, a improcedência do pedido inicial é medida 

que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução do 

mérito e, por corolário, MANTENHO tão-somente o benefício previdenciário 

de auxílio-doença outrora concedido nos autos tombado sob nº 

322-24.2011.811.0011 – Cód. 123161. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas 

de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222779 Nr: 4109-56.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 145, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Primeiramente determino a conversão do 

presente feito à fase de Cumprimento de Sentença. Após, intime-se a 

parte exequente para que adeque a petição de fls. 140/141, no prazo de 

15 (quinze) dias, aos ditames do art. 524, Código de Processo Civil, sob 

pena de arquivamento."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233569 Nr: 1197-82.2015.811.0098

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1197-82.2015.811.0098

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Estefani da Silva Rocha

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Estefani da Silva Rocha, Cpf: 

06284089198 Filiação: Paulo José da Rocha e Rosângela Francisca Vieira 

da Silva, data de nascimento: 27/07/1998, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 11, Nº 1.665, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Ante o exposto, por tudo o que consta dos autos, com 

fundamento no que acima foi expendido, JULGO PROCEDENTE a 

representação ofertada, para reconhecer que a representada ESTEFANI 

DA SILVA ROCHA, qualificada nos autos, praticou o ato infracional 

descrito na peça inicial, assim, APLICO à adolescente, com o objetivo de 

ressocializá-la, atendendo aos fins pedagógicos preconizados pelo ECA, 

a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO 

(ECA, art 112, inc. VI). Conforme preconizado no item 4.2.6.2 et seq da 

CNGC/MT, expeça-se a imprescindível Guia de Internação, nela lançando e 

anexando todos os dados e documentos legalmente exigidos, inclusive por 

força de Resolução de regência do e. CNJ, se crível. Com escopo de 

efetivar tal comando judicial e forte na letra do item 4.2.6.1 da CNGC, 

notadamente pela ausência de qualquer estabelecimento apropriado para 

tal finalidade excepcional de restrição a liberdade nesta Comarca, sendo 

que a manutenção da adolescente neste Juízo fere de morte o primado da 

dignidade da pessoa humana e os mais comezinhos tratados e 

convenções internacionais sobre Direitos Humanos (inciso III, art. Io, CF/ 

88), solicitem-se dos ínclitos Juízos da l.aVara de Cáceres e da 2.a Vara 

Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá e dos Juízos da Infância 

e Juventude das Comarcas de Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças e 

Lucas do Rio Verde, vaga e anuência para a transferência da adolescente 

em testilha aos estabelecimentos apropriados sob jurisdição daqueles, 

para o cumprimento da medida sócio educativa de internação, 

consignando-se o prazo de 03(três) dias para resposta, observando 

urgência na solicitação e rogando a mesma na resposta. Intimem-se 

pessoalmente a adolescente, seus responsáveis legais e, ainda, o 

Defensor Público atuante nesta Comarca.

 DECISÃO DE FLS. 168: “Desta feita, defiro o pedido de fl. 164 para o fim 

de substituir a medida imposta às fls. 139/143, pela medida de prestação 

de serviços à comunidade, pelo período de 04 (quatro) meses, cumprindo 

a carga horária de 06 (seis) horas semanais, a ser mais bem especificada 

pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Cáceres, onde a 

adolescente reside atualmente, conforme certidão de fl. 162. Recolha-se 

eventual mandado de busca e apreensão expedido contra a adolescente. 

Comuniquem-se os Juízos da Infância e Juventude que anuíram a vaga 

para internação da adolescente a atual desnecessidade da medida. 

Expeça-se guia de cumprimento de medida sócio educativa, remetendo-a 

ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Cáceres para 

regulamentação e fiscalização do cumprimento da medida ora imposta. 

Intimem-se.”

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234387 Nr: 4459-10.2015.811.0011

 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: Geyse Marcela Chiuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Aplik Imobiliária Ltda 

- ME, Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 312, cujo teor 
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transcrevo:"Aportou aos autos, às fls. 307/308, petição da parte ré 

irresignada com o valor arbitrado pelo perito nomeado por este Juízo a 

título de honorários periciais, requerendo, neste desiderato, a nomeação 

de outro profissional, desta região do Estado de Mato Grosso, que arbitre 

os seus honorários de forma condizente com a sua capacidade 

socioeconômica. Primeiramente, advirto às partes que a escolha do perito 

é incumbência do juiz e não da parte, justamente por ser um auxiliar do 

Juízo, não devendo o expert ser destituído pelo fato de a parte autora ou a 

ré achar que o valor dos honorários foi fixado de modo excessivo, de 

modo que mantenho a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda.

Não custa frisar que a responsabilidade do Perito perante as partes, a 

sociedade e a Justiça, por si só, já justifica uma maior valoração de seus 

honorários, não se podendo pautar, exclusivamente, por valores 

comumente cobrados na iniciativa privada que, a bem da verdade, muitas 

vezes, com base na lógica perversa e excludente de nosso sistema 

econômico, desvaloriza sobremaneira as atividades técnico-científicas de 

empregados e pessoas desconhecidas e, por outro lado, valoriza de modo 

absurdo os pretensos conhecimentos superiores de empregadores e 

pessoas de renome. No entanto, na hipótese dos autos, sem desmerecer 

o trabalho a ser realizado, verifico a possibilidade de redução dos 

honorários periciais, eis porque REDUZO-OS para R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), valor este que, a meu ver, remunerará condignamente o 

trabalho sério do profissional especializado. Assim, intime-se a empresa 

nomeada para que se manifeste nos autos sobre a redução e se ainda 

possui interesse em realizar a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

positivo, intimem-se as partes para que procedam com o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários arbitrados em favor da empresa 

nomeada. Realizado o depósito, certifique-se e intime-se a empresa 

nomeada para que dê início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito". Bem como intimá-los para que 

procedam com o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

arbitrados em favor da empresa nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234476 Nr: 4524-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio da Cruz Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 55-v, cujo teor transcrevo:"(..) deixei 

de proceder a citação da parte ré Flávia Silva Ribeiro em virtude de a 

secretaria da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT informar 

acerca da sentença homologatória onde as partes acordaram sobre a 

guarda e visitas, nos autos nº 1235-30.2016.811.0011, Código 59546, 

onde figuram como parte autora Fábio da Cruz Nazário e parte ré Flávia 

Silva Ribeiro, conforme termo de audiência em anexo, motivo pelo qual 

devolvo o mandado para as providências cabíveis.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236814 Nr: 1145-22.2016.811.0011

 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: Valter Luis Nazário

 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: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 85, cujo teor transcrevo:"Diante do teor da petição e documentos 

juntados às fls. 78/84, DEFIRO o pedido da parte requerida, razão pela 

qual restituo o prazo recursal a douta causídica, nos termos do art. 223, 

§1º e 2º do CPC. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me conclusos.

No mais, proceda a Secretaria deste Juízo com a retificação do nome da 

nova causídica na capa dos autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239422 Nr: 2470-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Gaspar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte Requeridoa. para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Araputanga- MT com a finalidade de Citação, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240534 Nr: 3177-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 63, cujo teor transcrevo:" Certifico que, 

não foi possível localizar ROBERTO CARLOS MARTINS, em virtude da 

insuficiência de endereço, sendo que não há indicação em que localidade 

fica estas propriedades rurais, segundo consta no sistema esta pessoa 

reside na Fazenda Três Irmãos no Município de Glória D’Oeste MT, 

comarca de Porto Esperidião. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243789 Nr: 4810-46.2016.811.0011

 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: Claudete Maria da Rocha Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249777 Nr: 2940-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 59, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Compulsando a manifestação do 

Administrador Judicial anexada às fls. 56/57, verifica-se que o valor 

executado no presente feito executivo, se encontra relacionado na 

recuperação judicial do executado, pelo o que a quantia executada se 

submeteria aos efeitos da Lei 11.101/05, cumprindo ao exequente apenas 

impugnar a relação de credores apresentada, nos termos do art. 8º e ss. 

da mencionada legislação. Assim sendo, determino a suspensão da 

presente execução até homologação do plano de recuperação, quando, 

então, verificar-se-á de o crédito debatido nestes autos será novado ou 

se a presente execução persistirá nestes moldes inicialmente propostos."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253353 Nr: 4928-85.2017.811.0011

 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: Leandro Sabino Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Economia e Crédito dos 

Comerciantes da Grande Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL BRANDINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADETEC ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 a Carta 

Precatória devolvida sem êxito juntada no Id. 11830236. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 20 de fevereiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO FIGUEIREDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 18 de Abril de 2018 às 17:30 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 25 de Abril de 2018 às 14:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248617 Nr: 2389-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

PROCESSO EXECUTIVO – Cód. 248617

RECUPERANDO: DANIEL SOARES DA SILVA

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Daniel Soares da Silva

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de Audiências 

da Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Oficie-se à Central de Monitoramento a fim de que verifique o endereço 

do custodiado cadastrado no sistema, bem como para que forneça um 

relatório mais circunstanciado das ocorrências apontadas no sistema, tais 

como horários e locais em que se encontrava no momento do 

descumprimento.

Com o aporte das informações, dê-se vista às partes para manifestação, 
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no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA

 Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

DANIEL SOARES DA SILVA

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163096 Nr: 2367-64.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 163096

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de Leandro Carlos Lopes, 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime 

inicialmente fechado.

Na data de 21.07.2016 o recuperando obteve o benefício do livramento 

condicional, cujas condições foram estabelecidas às fls. 173/174.

Consta à fl. 189 que o recuperando compareceu em Juízo, pela última vez, 

em 16.12.2016, estando atualmente em local incerto e não sabido (fl. 195).

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 87 do Código Penal, o livramento condicional ficará 

sujeito à revogação quando o liberado descumprir qualquer das condições 

que lhe foram impostas.

Conforme relatado, o liberado Aloizio Dantas Mendonça compareceu em 

audiência admonitória, momento em que foram aplicadas condições a 

serem cumpridas para o livramento condicional, consoante decisão de fls. 

173/174, sendo que nos itens “b” e “c” consta expressamente a condição 

de “comunicar mensalmente suas atividades em Juízo” e “não mudar-se de 

residência sem prévia comunicação ao Juízo”.

Pois bem, segundo consta dos autos, o último comparecimento do liberado 

em Juízo foi registrado na data de 16.12.2016 (fl. 189), isto é, está há mais 

de um ano sem justificar suas atividades ou prestar qualquer justificativa a 

este Juízo, demonstrando sua falta de comprometimento e desmazelo 

quanto ao cumprimento da reprimenda, frustrando os fins da execução 

penal.

Vale destacar que o recuperando foi advertido que o descumprimento das 

condições impostas em audiência ensejaria a revogação do benefício e 

imediata regressão de regime.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a suspensão cautelar 

do livramento e regressão de regime do recuperando, uma vez que é 

manifesta a violação das obrigações impostas para o regime extramuros.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de sustação cautelar do livramento e regressão de 

regime, à medida que a revogação definitiva do livramento ocorrerá 

quando de sua oitiva, em audiência de justificação específica para este 

fim.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. Execução Penal. Restabelecimento de livramento 

condicional. - Sustação cautelar de livramento condicional, em face de 

descumprimento das obrigações estipuladas, não configura coação ilegal. 

Entretanto, eventual revogação do livramento condicional deve ser 

precedida da oitiva do sentenciado perante o juiz natural. Ordem 

concedida para, de ofício, assegurar ao paciente a possibilidade de 

prestar depoimento perante o juízo da Vara das Execuções Criminais, 

assegurado o contraditório. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - 

H a b e a s  C o r p u s  :  H C  0 0 1 1 6 5 6 3 2 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0011656-32.2015.8.26.0000, data do julgamento: 6 de Maio de 2015).

Em face do exposto, determino suspensão do livramento e consequente 

regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando 

Leandro Carlos Lopes devendo-se expedir imediato mandado de prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Às providências necessárias.

 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.: 237460 Nr: 1507-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 PROCESSO/CÓD. Nº 237460

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro a cota ministerial de fl. 186, proceda-se com a 

retificação do cálculo, abrindo-se vista às partes para manifestação, no 

prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

Outrossim, denoto que não consta nos autos o atestado de frequência 

referente ao mês de novembro de 2017, motivo pelo qual determino que a 

secretaria proceda com juntada do referido atestado, para posterior 

análise dos documentos acostados às fls. 142/184.

Ao ensejo, determino que o recuperando seja intimado para justificar suas 

faltas de comparecimento na Cadeia Pública relativas aos meses de 

outubro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, no prazo de cinco dias, 

sob pena de regressão de regime.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 176030 Nr: 359-80.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 176030

Vistos, etc.

Compulsando os autos, extrai-se que a prisão preventiva do acusado 

Valdomiro Xavier de Souza foi decretada em 10.09.2013 (fls. 43/44), com 

fito de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Todavia, por ocasião da sentença, revogou-se a segregação cautelar 

anteriormente decretada, fls. 116/118, motivo pelo qual a prisão cumprida 

pela Autoridade Policial em decorrência do mandado expedido nestes 

autos, conforme noticiado à fl. 164-v, encontra-se manifestamente ilegal.

Saliente-se que os autos foram desmembrados em relação ao réu 

Valdomiro Xavier de Souza, formando-se o processo código nº 202141, 

no qual foi decretada a sua prisão.

 Dito isto, RELAXO a prisão efetivada em desfavor de Valdomiro Xavier de 

Souza, dada a sua flagrante ilegalidade, com espeque no art. 5º, LXV, da 

Carta Magna.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

À Secretaria da Terceira Vara para que recolha o mandado de prisão 

expedido nos presentes autos, bem como para que proceda com a baixa 

junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ.
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Após, retornem os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 232117 Nr: 3087-26.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Ramos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 232117

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de FABRICIO RAMOS RIBEIRO, 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime 

inicialmente fechado.

Na data de 15.09.2017 o recuperando obteve o benefício do livramento 

condicional, cujas condições foram estabelecidas às fls. 100/101.

Às fls. 107/108 foi noticiado o não comparecimento do recuperando em 

quatro datas do curso Resgatando Vidas, sem qualquer justificativa, pelo 

que foi determinada a suspensão do livramento e consequente regressão 

cautelar, conforme fls.109/110.

Mandado de prisão efetivado em 06.11.2017 (fl. 155).

Audiência de justificação à fl. 112/113.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

livramento condicional, conforme fls. 120/121.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 122/123, pugnando pela 

revogação definitiva do livramento condicional, devendo o recuperando 

retornar ao regime aberto.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 87 do Código Penal, o livramento condicional ficará 

sujeito à revogação quando o liberado descumprir qualquer das condições 

que lhe foram impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu uma das condições impostas para o 

cumprimento do livramento condicional, vez que deixou de comparecer no 

Projeto Resgatando Vidas por sete vezes, isto é, mais da metade das 

palestras realizadas, conforme relatório às fls. 125/127.

Em audiência de justificação, ocorrida em 06.11.2017, o recuperando 

alegou que havia perdido o documento que constavam as condições 

aplicadas ao livramento condicional, motivo pelo qual teria se confundido 

acerca dos dias que deveria comparecer no Projeto Resgatando Vidas.

Contudo, apesar das alegações do recuperando, tenho que a justificativa 

é insuficiente para eximi-lo das inúmeras faltas cometidas durante o 

livramento, já que todas as condições do benefício foram devidamente 

explicitas em audiência, oportunidade em que o apenado foi cientificado 

das consequências de seu descumprimento.

Aliás, a alegada perda do documento demonstra ausência de 

responsabilidade e evidente desídia do liberado com o cumprimento de sua 

reprimenda, pelo que poderia ter dirimido qualquer dúvida junto à 

Defensoria Pública ou secretaria deste Juízo, fato que não se coaduna 

com o objetivo basilar da execução penal, qual seja a reinserção social.

 Destarte, aplica-se o art. 143, da Lei de Execução Penal c/c art. 87 do 

Diploma Penal para o fim de revogar definitivamente o livramento 

condicional concedido ao recuperando, em virtude do manifesto 

descumprimento das condições fixadas para o benefício, demonstrando o 

descaso com a execução da pena.

 Dessa forma, a revogação se mostra adequada à finalidade da execução 

penal, haja vista que o recuperando evidenciou manifesta inaptidão para 

permanecer no livramento condicional, devendo retornar ao regime 

anterior ao da concessão do benefício, in casu, o aberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE 

LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - O descumprimento de condições de Livramento Condicional autoriza a 

revogação do benefício, em razão da expressa determinação do art. 87 do 

Código Penal. (TJMG - Agravo em Execução Penal 

1.0625.13.010681-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 

13/12/2017)

Portanto, em razão da revogação do livramento condicional e 

considerando o previsto no art. 142 da LEP c/c art. 88 do Código Penal, o 

tempo em que o liberado permaneceu usufruindo do benefício deverá ser 

desconsiderando como pena cumprida, tampouco poderá ser novamente 

beneficiado pelo mesmo instituto .

Sobre o tema, destaco a doutrina de Cleber Masson: “Mas se o juiz optar 

pela revogação do benefício, seus efeitos serão rigorosos, pois o liberado 

abusou da confiança nele depositada pelo Estado. Como se infere do art. 

88 do Código Penal, não se desconta na pena o tempo em que esteve 

solto o condenado, e também não se permite a concessão, no tocante à 

mesma pena, de novo livramento(...)”.(Direito Penal Esquematizado- Parte 

Geral. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2011, p. 781).

Ante o exposto, com fundamento no art. 143 da Lei nº 7.210/84 c/c art. 87 

do CP, revogo, em definitivo, o livramento condicional anteriormente 

concedido ao recuperando FABRÍCIO RAMOS RIBEIRO, pelo que o 

mantenho no regime aberto, conforme condições já aplicadas às fls. 

112/113.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 245069 Nr: 578-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 PROCESSO/CÓD. Nº 245069

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 80, oficie-se ao Juízo da 2° Vara Criminal 

da Comarca de Vilhena/RO informando que o recambiamento do preso 

Gilmar Menezes da Silva já fora determinado por este Juízo, contudo, 

encontra-se aguardando a efetivação do procedimento pela Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, a qual esta 

procedendo a disponibilização de diárias aos agentes penitenciários que 

farão a transferência, sem previsão de data para tanto.

Por outro lado, oficie-se a Sejudh para que providencie, com máxima 

urgência, a transferência do apenado para esta Comarca, visto que o 

preso Gilmar Menezes da Silva encontra-se recolhido na Cadeia Pública de 

Vilhena-RO desde 22/09/2017, cujo processo executivo tramita neste 

Juízo, não havendo anuência para que o recuperando permaneça naquela 

Comarca.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 246003 Nr: 16428-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greiton Vaz de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 246003

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 108 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 
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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, 19 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.: 184288 Nr: 1736-86.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia Rosa Silva, Claudieni Martins de 

Souza, Jenilson Mertins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664

 PROCESSO/CÓD. Nº 184288

 Vistos, etc.

Tendo em vista, que transcorreu mais de noventa dias do trânsito em 

julgado da sentença, sem qualquer manifestação, acerca dos objetos 

apreendidos às fl. 53 conforme dispõe o artigo 123 do CPP, determino o 

perdimento dos seguintes bens:

1- Um pote econômico 800g de Toddy

Determino a imediata destruição dos bens supra referidos.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73917 Nr: 2435-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls. 66), no valor de 

R$775,00 (setecentos e setenta e cinco reais), mediante emissão de guia 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em 

favor de RICARDO ANTONIO VIEIRA, nos termos do Provimento nº 

007/2017.

 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:

 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 para intimação dos executados sobre a 

penhora realizada, 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.: 48052 Nr: 3476-53.2010.811.0086

 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): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 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:

 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. Outrossim, 

procedo ainda sua intimação para que encaminhe aos autos o débito 

atualizado, conforme r. sentença de fls.153/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72178 Nr: 678-17.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Locadora de Veículos Ltda, Ezequiel 

Fernando da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Informo que é 

complementação da diligência, tendo em vista já estar depositado a quantia 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 1240-07.2005.811.0086

 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: Alves Cimi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112776 Nr: 7556-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neimar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz A. Lauxem e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Norival de Souza - OAB:4818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os embargos do devedor têm natureza jurídica de ação, portanto devem 

ser propostos por petição inicial que preencha os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

Isto posto, intime-se a parte autora a emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequando a petição de ingresso aos requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC, com as especificidades previstas pelos artigos 914 e 

seguintes do mesmo Código, sob pena de indeferimento da inicial.

No mesmo prazo, deverá ainda recolher as custas e taxas processuais da 

distribuição, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Após, certifique-se quanto à tempestividade do protocolo dos embargos, e 

em seguida, novamente conclusos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001264-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELLY TRAJANO SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TRAJANO PINTAR OAB - RO7533 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDER LUIZ GENZ (IMPETRADO)

ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E 

PÓS-GRADUAÇÃO EPP LTDA (IMPETRADO)

 

MS 1001264-95.2017.8.11.0086 – PJe SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por RONIELLY TRAJANO SOARES DA 

SILVA, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado por GEDER LUIZ 

GENZ, presidente da comissão examinadora do processo seletivo 

simplificado 001/2017 do Município de Nova Mutum/MT, e ATAME 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E 

PÓS-GRADUAÇÃO EPP LTDA., todos já devidamente qualificados nos 

autos. O impetrante alega, em síntese, que ficou em 7º lugar no processo 

seletivo simplificado 001/2017, realizado no Município de Nova Mutum/MT, 

porém não obteve a pontuação mínima para ser classificado no certame e, 

assim, ocupar a última vaga oferecida para o cargo de médico de unidade 

básica de saúde. No entanto, aduz que, atingiria a pontuação mínima se as 

questões de números 28, 31 e 32 da mencionada prova fossem anuladas, 

em razão de cobrarem conteúdo programático não previsto no edital. 

Desse modo, requer liminarmente a anulação de tais questões de prova, 

bem como no mérito, a concessão da ordem para fins de confirmação da 

medida liminar. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra 

ato praticado pelo presidente da comissão examinadora do processo 

seletivo simplificado 001/2017 do Município de Nova Mutum/MT e a 

empresa ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, 

CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO EPP LTDA, com o argumento de violação de 

direito líquido e certo a candidato em concurso público. Extrai-se do 

dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus ou 

habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se 

extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Da análise do feito, vê-se 

que a controvérsia posta nos autos cinge-se sobre a 

regularidade/legalidade das questões 28, 31 e 32 da prova do processo 

seletivo simplificado 0001/2017 para o cargo de médico de unidade básica 

de saúde no Município de Nova Mutum/MT. Como é cediço, no julgamento 

do tema em Repercussão Geral nº 485, o Supremo Tribunal Federal 

concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do 

certame (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMARMENDES, Tribunal Pleno, DJe de 

29.6.2015). Equivale a dizer que o Poder Judiciário não é a esfera 

competente, via de regra, para reexaminar critérios de formulação e 

correção de provas. No entanto, em casos muito excepcionais, é possível 

anular a questão quando se verificar patente ilegalidade, como ausência 

de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da 

Legalidade. Assim, ao Judiciário não se figura lícito imiscuir-se nos 

critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso 

público, muito menos lhe é facultado ingressar no mérito de correção da 

prova respectiva, salvante nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso 

de poder, o que não se verifica na hipótese vertente, uma vez que o 

impetrante sequer trouxe aos autos o edital do processo simplificado 

001/2017 do Município de Nova Mutum com o conteúdo programático 

cobrado para o cargo de médico de unidade básica de saúde, o que 

inviabiliza o prosseguimento deste mandado de segurança por ausência 

de prova pré-constituída. Nesse sentido, segue a jurisprudência: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. 

CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. NOVAS VAGAS. NÃO 

COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO 

ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de 

Segurança impetrado por Robson Dourado Silva, ora recorrente, contra 

ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e do Governador 

do Estado da Bahia, ora recorridos, esclarecendo que, "ante a 

necessidade da Administração Pública em aumentar o efetivo de Policiais 

Militares no Estado e a existência de vagas não preenchidas - seja por 

motivo de exclusão, inaptidão e/ou falta dos candidatos aprovados no 

Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, 

SAEB/01/2012 -, não promoveu a convocação" (fl. 192) do impetrante 

para a realização dos exames pré-admissionais. 2. Sustenta ainda o 

impetrante que foi classificado na 476ª colocação, que o último convocado 

foi o da classificação 297 e que novas vagas surgiram pela inaptidão e 

falta de candidatos convocados. 3. O Tribunal a quo denegou a segurança 

e assim consignou: "muito embora tenham havido diversas exclusões 

(109), o número destas, veiculadas nos Diários dos dia e 05/05/2015 e 

12/06/2015, não foram suficientes para alcançar a pontuação obtida pelo 

impetrante, tampouco que tais exclusões permaneceram, efetivamente, 

consolidadas, face ao notório número de ações mandamentais impetradas 

neste judiciário para fins de revogação de tais atos da Administração." (fl. 

277, grifo acrescentado). 4. Assim, não há comprovação de existência de 

vaga para o cargo do impetrante, pois não comprovou o impetrante que as 

diversas exclusões de candidatos foram suficientes para alcançar a sua 

classificação. 5. Esclareça-se que o Mandado de Segurança detém entre 

seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela 

parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo 

espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse 

sentido: AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 27/3/2014. 6. Assim, não há direito líquido e certo a ser 

amparado pelo Mandado de Segurança. 7. Recurso Ordinário não 

provido”. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2017/0153241-1, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

Data do Julgamento, 03/10/2017, DJe 11/10/2017 (grifo nosso). Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Nova Mutum/MT, 05 de fevereiro de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000002-47.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro Oficial (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

MS 1000002-47.2016.8.11.0086 - PJE DECISÃO Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por CENTRO OESTE RESÍDUOS LTDA, em face de 

suposto ato ilegal e abusivo praticado por SÉRGIO VITOR ALVES 

RODRIGUES, pregoeiro oficial do Município de Nova Mutum/MT, ambos já 

qualificados nos autos. A impetrante alega que, após analisar o 

instrumento editalício que norteia o Pregão Presencial nº 068/2016, aberto 

pelo Município de Nova Mutum-MT para a contratação de empresa 

especializada em serviço de coleta, transporte, armazenamento, 

tratamento e destinação final de resíduos das unidades de saúde do 

Município, inicialmente marcado para 06/06/2016, verificou condições 

impeditivas na participação do certame, o que ensejou a impugnação ao 

edital, protocolada em 02/06/2016. Acrescenta que, por conveniência 

administrativa, prorrogou-se a abertura do certame para 10/06/2016, sem 

responder à impugnação protocolada tempestivamente pela impetrante que 

se insurgia contra os itens 4.8, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12 e 8.4.15 do edital, os 

quais previam a impossibilidade de autenticação de documento pela 

comissão na sessão de realização do certame, bem como exigiam a 

apresentação de Licença de Operação do sistema de tratamento emitida 

pelo órgão de controle ambiental estadual. Frente a tais apontamentos, 

vem a impetrante a este nobre Poder Judiciário buscar guarida ao seu 

direito líquido e certo de participar do certame, requerendo a suspensão 

do presente processo licitatório, objetivando a retificação do edital nos 

tópicos específicos, autorizando que a Licença de Operação das 

Licitantes e subcontratadas possam ser de órgãos estaduais, federais ou 

municipais, bem como que o pregoeiro possa autenticar os documentos 

apresentados. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre 

esclarecer que esta magistrada, em virtude de problemas técnicos 

decorrentes da T.I. do Tribunal de Justiça estava de posse de token 

(certificado digital e-cpf) com defeito técnico, razão pela qual não 

conseguia acessar os sistema do PJe e conta única, tendo abertos os 

chamados SDK nº 600672, 601033 e 603091. Após, correção do erro, de 

posse de novo certificado digital, com acesso ao sistema PJe, passo a 

decidir. No mais, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato 

coator supostamente praticado por pregoeiro oficial do Município de Nova 

Mutum/MT, com o argumento de violação de direito líquido e certo, 

contestando os itens 4.8, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12 e 8.4.15 do edital 

068/2016. É de se notar que a alteração do edital de licitação não se inclui 

dentre as competências atribuídas ao pregoeiro oficial do Município de 

Nova Mutum/MT, que é mero executor do ato instrumento editalício, não 

possuindo qualquer ingerência sobre tais regras, mas limitando-se a 

cumpri-las, na forma exata em que redigidas. Nesse sentido, segue o 

seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ATO 

ATRIBUÍDO AO PREGOEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. NO MANDADO DE SEGURANÇA 

QUE SE INSURGE CONTRA DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO EDITAL DO 

PREGÃO ELETRÔNICO, O PREGOEIRO, COMO MERO EXECUTOR 

MATERIAL DO ATO, NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA. 2. A INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE 

COATORA IMPLICA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, SENDO VEDADA A CONCESSÃO DE PRAZO PARA A EMENDA 

DA PETIÇÃO INICIAL, MÁXIME PORQUE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROVOCARIA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O 

JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO 

PROVIDO”. AGI 2013002021495, DF 0022404-25.2013.8.07.0000, Relator: 

CRUZ MACEDO, Julgamento:19/02/2014, Órgão Julgador 4ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2014, Pág. 162 Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 

10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da 

Súmula 512 do STF. Ciência ao Ministério Público. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98352 Nr: 5345-41.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAINE GOMES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP 206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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.: 86179 Nr: 2647-96.2015.811.0086

 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: Ediram Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Uruara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-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): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 2199-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Meotti - Me (MMJ), Marcelino Meotti

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a PARTE AUTORA, por seus 

advogados, para que se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade 

interposta pelo Executado às fls. 63/98, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1681-36.2015.811.0086

 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: Marcos Deon Nogueira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:MT 17555-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A
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 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 Requerida 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110545 Nr: 6239-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Defiro pedido de fl.66, intime-se à equipe multidisciplinar do Juízo para que 

proceda à confecção de novo estudo psicossocial com a infante Patrícia 

Oliveira Lima e sua família, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ademais, ante a cota ministerial de fl.67, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após a apresentação do estudo nos autos, abra-se vistas ao Ministério 

Público.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 19048 Nr: 774-47.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luis Noschang, Divino Gonzaga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço do requerido Divino Gonzaga 

Ribeiro somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Quanto ao requerido Manoel Luiz Noschang, informe o exequente o CPF 

correto deste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94259 Nr: 2581-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Carlos Roberto da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de prosseguimento da execução.

 Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF 

do executado.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 2550-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Joarez Antônio 

Sfredo, Márcia Taffarel Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE em face de MARCIA TAFFAREL 

SFREDO – ME, JOAREZ ANTÔNIO SFREDO e MARCIA TAFFAREL 

SFREDO, todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/55.

Às fls. 56/57, recebida a inicial.

 À fl. 62, citação das executadas Marcia Taffarel Sfredo – ME e Marcia 

Taffarel Sfredo, bem como negativa para a citação de Joarez Antônio 

Sfredo.

 À fl. 67, certidão de decurso de prazo para a manifestação das 

executadas.

 Às fls. 69/70, o exequente pugnou pela realização de Bacenjud, bem 

como a citação do executado Joarez Antônio Sfredo por AR.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 69/70, assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ das executadas Marcia Taffarel Sfredo – ME e Marcia Taffarel 

Sfredo.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se as executadas para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Defiro a citação do executado Joarez Antônio Sfredo por Aviso de 

Recebimento no endereço informado às fls. 69/70.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83019 Nr: 7534-60.2014.811.0086

 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): Marcos Tavernelli Ussit, Rosa Lina Tavernelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT 17.017-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl. 72. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC, determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25509 Nr: 280-22.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 
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Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 Vistos. Defiro o pedido de penhora online, assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CPF/CNPJ do executado Boleslau Dziachan. Os autos permanecerão 

conclusos para que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, 

intimem-se as executadas para, querendo, requerer o que de direito, bem 

como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores. Caso 

negativo, proceda a busca de veículos em nome do executado via sistema 

Renajud. No que concerne ao pedido de expedição de oficio aos Cartórios 

de Registro de Imóveis, indefiro-o, visto que tal diligencia incumbe a parte 

exequente. Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os 

autos conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à 

Delegacia da Receita Federal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95040 Nr: 3074-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina da Silva Canavarros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Recebida a inicial, foi determinado o envio de ofício ao Consórcio 

Nacional Honda, para que informasse os ativos financeiros em nome do de 

cujus, bem como se a carta de crédito seria lastreada por seguro, e a 

abertura de vistas ao Ministério Público. Às fls. 27/28 consta a resposta 

ao ofício, enquanto que às fls. 29 o Parquet manifestou desinteresse no 

feito. O caso em exame diria respeito ao disposto no artigo 2°, todavia, a 

quantia informada pelo Consórcio Nacional Honda é de R$ 51.077,16 

(cinquenta e um mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), 

portanto, superior às 500 Obrigações do Tesouro Nacional. Ainda, a 

certidão de óbito encartada aos autos indica que o de cujus deixou outros 

bens a inventariar, como se observa da certidão de fls. 15. Além do mais, 

a requerente não traz qualquer certidão negativa de existência de bens 

em nome de seu falecido marido. Portanto, havendo o de cujus deixado 

bens, o caminho correto para ao levantamento da importância referente ao 

consórcio é o ajuizamento da ação de inventário, sendo que a via do 

alvará judicial é inadequada e, portanto, não há interesse processual da 

requerente, em desobediência ao disposto no artigo 17, do CPC. Nestes 

termos, tendo em vista que o tipo de procedimento escolhido pela autora 

não é o correto para se alcançar o objetivo pretendido, faltando-lhes, pois, 

interesse de agir, INDEFIRO o pedido para expedição de alvará, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

ante a Assistência Judiciária Gratuita já reconhecida. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 3269-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Givanildo Lino Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço das executadas, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99675 Nr: 32-65.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): EDER DIEGO MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço das executadas, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 1008-77.2014.811.0086

 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: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Ermano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 3683-76.2015.811.0086

 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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97198 Nr: 4582-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA QUEIROZ REZENDE, MARLON 

SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço das executadas, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40571 Nr: 3409-59.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velcir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94115 Nr: 2496-96.2016.811.0086

 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: Saturnina Luzia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Revogo a nomeação anteriormente feita e NOMEIO como perito o Dr. 

Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser localizado no seguinte 

endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 08, Jardim das Orquídeas, Nova 

Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização da profissional, bem 

como pelo fato de que o médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal que se encontra realizado periciais judiciais.

Outrossim, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta 

nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não 

tenham apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 

1°, do CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 3570-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marilene Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassia Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Antes da prolação de sentença nos autos em epígrafe, abra-se vistas ao 

Ministério Público para que se manifeste acerca de seu eventual interesse 

na produção de outros meios de prova, bem como se aceita como válido o 

laudo pericial, posto que lavrado por médico que atendeu a interditanda 

como sua paciente, segundo se observa do atestado de fls. 10.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 3717-22.2013.811.0086

 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: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG SOBRINHO TUBOTEC EIRELI ME, Banco 

Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço dos requeridos, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 384-86.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Markele Isabel Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Pinheiro Oliveira Filho, Município de 

Nova Mutum - MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 “Vistos. Tendo em vista a colheita do consentimento do requerido, o qual 

acolheu a procedência do pedido, tornem os autos conclusos para a 

prolação de sentença. Ademais cumpra-se a decisão de fl. 41. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 1895-32.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me, Reginaldo 

Antonio Molossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito no 
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prazo concedido pelo exequente, determino o prosseguimento da 

execução, com fulcro no artigo 922, paragrafo único do Código de 

Processo Civil.

Defiro o pedido de fl. 74, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado Reginaldo Antônio Molossi – ME.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43430 Nr: 2828-10.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saman Comércio de Parafusos e Ferramentas 

Ltda (Francimara Serapiao dos Santos), Ana Maria Stefanello Manfio, Nair 

Passaia Manfio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos De proêmio, tenho que deve ser aplicada a multa por litigância de 

má-fé à executada Saman Comércio de Parafusos e Ferramentas LTDA, 

visto que alterou a verdade dos fatos, tendo informado o pagamento da 

dívida junto à Fazenda Estadual, sem ter efetuado qualquer pagamento, 

estando configurada a hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Assim aplico ao executado Saman Comércio de 

Parafusos e Ferramentas LTDA a multa por litigância de má-fé na 

importância de 5% do valor atualizado da causa. No mais, defiro o pedido 

de penhora online de fl. 50. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ das 

executadas Saman Comércio de Parafusos e Ferramentas LTDA e Ana 

Maria Stefanello Manfio. Os autos permanecerão conclusos para que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, 

querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores. Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito. Por fim, defiro o pedido de citação da 

executada Nair Passaia Manfio, no endereço constante de Certidão de 

Dívida Ativa – CDA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34896 Nr: 1215-23.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Claudeir Saraiva

 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 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR.Sérvio Túlio de Barcelos, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 1954-49.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados - NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - OAB:MT 

17.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a intimação de fls. 44, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94351 Nr: 2640-70.2016.811.0086

 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: Lírio Lautenschlager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:MT 16.011

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 50 não constou o 

nome do patrono do Requerido, nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de 

matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte Requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que fique ciente da decisão de fls. 50, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-94.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA EVELIN OLIVEIRA COCETIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (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: 

8010023-94.2015.8.11.0086 EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: DEBORA EVELIN OLIVEIRA COCETIN 

Vistos, etc. Arquivem-se definitivamente os autos, com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

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: 

1000597-12.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CAMILA JOAQUINA DA 

ROCHA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dos autos, observo que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 446 de 746



Reclamada não foi regularmente citada. Houve expedição de carta de 

citação, contudo, o AR está datado do dia 16/11/2017, entretanto, a 

audiência estava designada para o dia 05/12/2017, não observado, desta 

forma, o lapso temporal a que se refere o artigo 334 do Código de 

Processo Civil. Assim, para evitar futuras alegações de nulidade, 

designe-se a secretaria nova data para a realização da sessão de 

conciliação, intimando Reclamante e Reclamada para comparecimento. 

Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001243-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende da certidão de id. n. 14173585 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 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010010-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS APARECIDO CRUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e 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. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega já ter quitado, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada traz 

documentos e alega que a dívida que resultou em negativação do nope da 

pate requerente é referente ao outro contrato e dívida em cheque 

especial, portanto pugna a inexistência de donos morais e a 

improcedência da demanda. Pois bem, 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Ademais, nem mesmo as telas sistêmica 

juntadas trazem qualquer ecvidência de existência de dívida e do seu não 

adimplemento, o que se vê é a quitação das mesmas, sendo que o 

contrato que a reclamada diz ter resultado na negativação não é 

apresentado, tendo que a prova de quitação do débito trazida pelo 

reclamante demonstra a reazlidade. Vejamos recentíssimo julgado da 

Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 
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Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada 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 parte 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 que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. 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. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 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$ 10.000,00 

(dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da parte Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Luciana Gomes de Freitas 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, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010028-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do 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. 

Primeiramente analiso a preliminar trazida de incompetência do juizado 

para processamento do feito por sua complexidade, deixo de acolher a 

preminar visto que a presente demanda não apresenta matéria complexa 

ou que necessite de perícia, tento todas as provas necessárias para o 

seu julgamento. Não acolho a premiliminar. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de 

Reclamação Cível por danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, em especial 

pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373, I e II) 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 os artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

em sua petição inicial que em novembro de 2016 verificou que os serviços 

de sua linha telefônica e internet foram interrompidos por 15 dias, embora 

estivesse com todas as suas faturas pagas, e devido a isto fez várias 

reclamações e solicitou vistoria técnica à Reclamada, porém não obteve 

êxito, que ao fim foi informado que a interrupção se deu porque os fios da 

conexão foram furtados. Que foram gerados vários protocolos referentes 

às ligações realizadas para tentar solucionar o problema 

administrativamente. A Reclamada, por sua vez, alega que teve sim a 

interrupção dos serviços, contudo realizou realizada visita técnica, tendo 

tomado todas as medidas cabíveis para solucionar o problema, não 

havendo que se falar em ato ilícito, somente mero aborrecimento. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico que 

assistir razão ao Reclamante, posto que restou provada a interrupção do 

fornecimento de serviços de internet e serviços de telefonia fixa, eis que 

não havia cabeamento para o mesmo e que o mesmo após 15 dias foi 

reestabelecido. Registro também que houve demora excessiva no 

atendimento da solicitação pela Reclamada, visto que levou 15 dias para 

que fosse reestabelecido o serviço. Sendo assim, tenho que Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 333, II do 

CPC), uma vez que não colacionou que demonstre que o serviço de 

telefonia e internet estava regular durante o período alegado pelo 

Reclamante. Já o Reclamante juntou em sua petição inicial os protocolos 

de atendimento, comprovando ter entrado em contato com a reclamada 

para reclamar da má prestação do serviço. Logo, torna-se evidente o 

defeito na prestação do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a 

cumprir aquilo que ela própria ofereceu e contratou com o Reclamante, 

não tendo atendido as solicitações de vistoria do Reclamante em tempo 

exíguo, deixando o mercê e sem serviço adequado. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pelo Reclamante decorrente do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, 

sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Corroborando: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER 

DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a alteração do 

quantum estabelecido a título de indenização por danos morais somente é 

possível, em sede de especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada 

pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante. 2. No caso, o 

valor estipulado - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra 
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desproporcional ou excessivo e não destoa dos parâmetros adotados por 

esta Corte em casos análogos, decorrentes de falha na prestação do 

serviço de telefonia (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/04/2014)” 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante ao importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de correção 

monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Luciana Gomes de Freitas 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, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010509-21.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO ADAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINASA S/A CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO (EXECUTADO)

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010509-21.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: ERALDO ADAO DA SILVA EXECUTADO: QUEIROZ CENTER 

MOTOS LTDA, FINASA S/A CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que a primeira 

Reclamada informou o cumprimento integral da obrigação, consoante 

documentos de ids. n. 6437191, n. 6437203 e n. 6437210. Com efeito, 

disciplina o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, razão pela 

qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino 

pela declaração da extinção do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, arquivem-se. É o projeto de sentença 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, 10 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 1000686-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINEIA MENDES 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 artigo 319 do Código de Processo Civil e 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. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez 

que busca a 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. Quanto à prejudicial de mérito concernente a 

alegada prescrição, melhor sorte não assiste ao Reclamado eis que não 

restou configurada no presente caso, pois a prescrição é quinquenal na 

forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Trago à colação o 

seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM A DEVIDA 

COMUNICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIA TDMA PARA GSM. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. 

REGRA DO ART. 27 DO CDC. ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO EM 

PROCEDER A ADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, PARÁGRAFO 

ÚNICO DA RESOLUÇÃO N.º 477/2007 DA ANATEL. DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO IRREGULAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE DANO MATERIAL 

IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.5 DESTA TR/PR. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. , 

decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por maioria de votos, conhecer e dar 

provimento ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1Âª Turma 

Recursal - 0002461-23.2012.8.16.0124/0 - Palmeira - Rel.: ANA PAULA 

KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - Rel.Desig. p/ o Acórdão: LEO 

HENRIQUE FURTADO ARAÃšJO - - J. 20.10.2014). (g.n.) Passo a analisar 

o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Edineia Mendes em desfavor 

de Banco Bradesco S.A. Sustenta a 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. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 
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DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. 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 do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. 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. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 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. 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 sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo 

período em que o nome da Reclamante esteve com restrição, bem como 

ante a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no 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 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-44.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRI DO CARMO BUENO GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (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 8010619-44.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LEIRI DO CARMO BUENO GODINHO REQUERIDO: VIVO S.A- 

EMPRESA DE TELEFONIA Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos 

de Declaração interposto sob id n. 11615642 por Telefônica Brasil S.A., 

ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 11419913 

padeceria do vício da omissão. Conheço dos Embargos porque 

tempestivos. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento dos art. 48 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 
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litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto sob 

id. n. 11615642, mantendo a sentença tal como concebida. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001242-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende da certidão de id. n. 14173571 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 

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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JANUARIO DE ALMEIDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001240-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERSON JANUARIO DE ALMEIDA LEITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme se depreende da 

certidão de id. n. 14173493 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS RODRIGUES DA SILVA (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 1001245-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEAN LUCAS RODRIGUES 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. 14173621 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. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001246-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEAN LUCAS RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende da certidão de id. n. 14173637 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001250-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONILSON SILVA DUARTE REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende da certidão de id. n. 14174054 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1001249-29.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONILSON SILVA DUARTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende da certidão de id. 

n. 14173960 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 1000396-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS BEZERRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 
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desistência desta ação, consoante petição de id. n. 11693953. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. Ana Lídia 

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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-72.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010266-72.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: EUNICE SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Da análise 

dos autos denota-se que a Reclamante informou o cumprimento integral da 

obrigação, consoante certidão de id. n. 9356759. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação, razão pela qual, a extinção do feito 

é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção 

do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010076-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROGERIO JOSE DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente ação 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. 

11654963] 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. 11685327], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção do presente cumprimento 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010353-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA KRINDGES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010353-23.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - ME EXECUTADO: 

CONSTRUTORA KRINDGES LTDA - ME Vistos, etc. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Exequente requereu a 

desistência desta ação de execução, consoante petições de ids. n. 

11712210 e n. 11712206. Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, 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. 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)
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DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000872-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA JOSE CENCI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição de id. n. 11707178. Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. 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, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000161-53.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIELE MARIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 11626976 por Banco Bradesco S.A., ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 11414621 

padeceria do vício de omissão. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. Entretanto, os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado, porque claramente o Embargante pretende, na 

verdade, a revisão do julgado, o que não pode ser feito pela via dos 

aclaratórios. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais [recurso de fundamentação vinculada], 

consoante disciplinamento dos art. 48 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Friso, entretanto, para que dúvidas 

não pairem que não há falar em ausência de manifestação quanto à 

aplicação da Súmula 385 do STJ, porque as anotações restritivas 

constantes do extrato apresentado pela Embargada não são 

preexistentes, conforme exige a súmula para a descaracterização dos 

danos morais. Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto sob 

id. n. 11414621, mantendo a sentença tal como concebida. 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. 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000342-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LIRIO LAUTENSCHLAGER REQUERIDO: OI S.A. Vistos, etc. 

Em atenção ao que dispõe o 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. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada aforada por Lírio Lautenschlanger em 

desfavor de Oi S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 454 de 746



envolvem a controvérsia, entendo que razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (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. Sustenta o Reclamante que 

solicitou o cancelamento do serviço de telefonia à Reclamada, com relação 

ao telefone n. (65) 3308-1384, na data de 31 de dezembro de 2016, relata 

que, não obstante ao pedido de cancelamento, a Reclamada efetuou 

quatro débitos em sua conta corrente, narra que por diversas vezes 

entrou em contato com a Reclamada informando que o serviço havia sido 

cancelado, apresentando vários números de protocolos, porém não 

obteve êxito em reaver os valores cobrados indevidamente, desta forma, 

ingressou com a presente ação, requerendo o cancelamento da linha, a 

devolução da quantia em dobro e indenização danos morais. Por outro 

norte, a Reclamada não desconstitui as pretensões do Reclamante, se 

limitando a afirmar que o serviço foi prestado de forma regular, que 

cobranças pendentes antes do cancelamento podem ser cobradas em 

contas futuras e a combater os pedidos de repetição de indébito e de 

indenização por danos morais. Em linhas outras, a Reclamada não se 

desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não comprovou que tenha efetuado o cancelamento da linha 

telefônica conforme solicitado pelo Reclamante e que as cobranças de 

quatro faturas posteriores ao pedido de cancelamento eram devidas, o 

que invariavelmente culmina na sua responsabilização pela falha na 

prestação do serviço. Pois bem, a questão ora analisada se insere nas 

relações de consumo e como tal deve receber o tratamento previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, o Reclamante comprova os 

pagamentos indevidos, tornando necessário que a Reclamada lhes 

restituía a quantia de R$ 434,04 (quatrocentos e trinta e quatro reais e 

quatro centavos) na forma dobrada e lhe recompense o dano moral 

suportado. Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. “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 

comprovado 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 da prestadora do 

serviço, e, repito, não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Reclamante. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis, portanto, tenho que efetivamente houve falha na prestação 

do serviço, na medida em que a Reclamada deixou de efetuar o 

cancelamento da linha telefônica, consoante lhe fora solicitado, bem como 

efetuou cobranças indevidas durante 4 (quatro) meses. Quanto ao pleito 

de compensação pelo dano moral, 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. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0010091-04.2014.811.0059 (8010091-08.2014.811.0077) Juizado Especial 

Cível de Vila Bela da Santíssima Trindade Recorrente: Oi S.A. Recorrido: 

Benildes do Carmo da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. LINHA 

TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO DEMONSTRADO. 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA 

EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Consumidora que passou a ser cobrada por 

valores elevados nas faturas emitidas pela empresa de telefonia mesmo 

com seu aparelho telefônico danificado. Falha na prestação do serviço 

que motivou a solicitação de cancelamento da linha telefônica. Cobranças 

que continuaram a ser encaminhadas mesmo após o cancelamento do 

contrato. Tentativas de solução do problema pelo consumidor 

extrajudicialmente, sem êxito. A indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis 

mil) não comporta reparos, pois atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em se tratando de relação contratual, computam-se 

juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da 

citação. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 100910420148110059/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

31/05/2016). (g.n.) Assim, reputa-se 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). No que concerne à 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$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

noto que a Reclamada cobrou indevidamente o valor de R$ 434,04 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), tornando 

necessário que proceda à devolução da quantia em dobro, pois que, 

efetivado o pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos 

autos, decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a 

correta medida, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão inicial para DETERMINAR que a Reclamada cancela 

definitivamente a linha telefônica n. 65-3308-1384, CONDENAR a 

Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 868,08 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC 

a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. 

a contar da citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9424887]. Sem custas e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BARBOZA SARAIVA 94060410900 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CASSUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000170-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFFERSON BARBOZA SARAIVA 94060410900 

REQUERIDO: DARCI CASSUBA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por Jefferson Barboza Saraiva 94060410900 

em desfavor de Darci Cassuba. Sustenta o Reclamante que é credor da 

Reclamada do valor R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à 

prestação de serviços de manutenção e instalação de bombas de poços 

artesianos, bem como na prestação de serviços elétricos de alta tensão, 

dívida esta representada pelos documentos que vieram anexados. Aduz 

que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente reclamatória. Pois bem, nota-se que a 

Reclamada foi regularmente citada, consoante se infere do mandado e 

certidão do oficial de justiça anexado as ids. n. 10480833 e n. 10480293, 

contudo, deixou de comparecer a audiência de conciliação e de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, 

extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda o artigo 344 do 

Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da Reclamada, impõe-se o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do mérito [art. 355, II]. Partindo 

dessas premissas, entendo que os fatos alegados pelo Reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia do Reclamado, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido 

de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a 

distribuição da ação, com resolução do mérito consoante o disposto no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINETE BARRETO DE SOUZA (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 1000556-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIDINETE BARRETO DE SOUZA 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 Sidinete Barreto de 

Souza em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a 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 da 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 a 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. 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. 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 
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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 a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. 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 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR RONSONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001232-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO CARLOS ALVES REQUERIDO: WALDIR RONSONI 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por João Carlos Alves em 

desfavor de Walter Ronsani. Sustenta o Reclamante que é credor do 

Reclamado do valor R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis 

reais), referente à venda de 6 (seis) cabeças de gado fêmeas de 25 

(vinte e cinco) meses cada, dívida esta representada pela nota fiscal que 

veio anexada. Aduz que não foi possível receber a quantia de forma 

espontânea, inclusive compareceu ao CESJUSC desta comarca para uma 

audiência de conciliação, sem sucesso, o que ensejou a propositura da 

presente ação. Pois bem, nota-se que o Reclamado foi regularmente 

citado, compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, 

o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia do Reclamado, impõe-se 

o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em 

audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito [art. 355, II]. 

Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados pelo 

Reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia do Reclamado, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e 

noventa e seis reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da 

data da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

inadimplemento, com resolução do mérito consoante o disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LOPES 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000395-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NILTON LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência 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. De outra banda, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado sob a id. n. 11736175 pois o presente caso 

se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado n. 90 do 

FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 
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já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais aforada por Nilton Lopes de Oliveira em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, noticia o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado por débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

uma Proposta de Abertura de Conta devidamente assinada pelo 

Reclamante, bem como cópia de seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9462739]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000007-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, 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. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Adriele 

Francisca da Conceição ingressou com a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada 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. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 
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IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada 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 que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. 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. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

Impossível a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

tendo em vista que não há negativações anteriores e concomitantemente 

ativa as dos autos. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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. 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 sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ademais, tal 

valor se afigura justo ao considerar o longo período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora em 

procurar meios de recuperar o crédito na praça e, principalmente, diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no 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 

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, 12 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BLAUTH REUTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO BALDISSERA OAB - MT0022625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000225-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FILIPE BLAUTH REUTER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 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 para a produção de novas provas. 

De início, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida por Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., pois o cartão 

de crédito não é administrado por ela, mas sim pelo Banco do Brasil S.A. A 

Mastercard apenas é titular da bandeira, ou seja, a empresa responsável 

pela comunicação da transação entre o adquirente e o emissor do cartão 

de crédito, portanto, não integra a relação de direito material que embasa a 

pretensão inicial, impendendo sua exclusão do polo passivo da presente 

ação. No mais, não há falar um inépcia da inicial, pois esta preenche de 

forma satisfatória os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passo à 

análise meritória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Filipe Blauth Reuter desfavor de Banco do Brasil S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste ao Reclamante. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC 

art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O Reclamante intentou a presente ação alegando, em 

síntese, que é correntista do banco Reclamado e possui um cartão de 

crédito Mastercard. Relata que realizou uma viagem com sua família para o 
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estado de Santa Catarina e que em certa altura do trajeto parou para 

abastecer o veículo e tomar o café da manhã. Aduz que ao tentar efetuar 

o pagamento das despesas seu cartão de crédito não foi aceito sob 

alegação de ausência de saldo. Afirma que estava sem recursos 

financeiros e precisou pedir dinheiro emprestado a estranhos para pagar 

a conta e seguir viagem. Narrar, por fim, que seu cartão de crédito 

possuía saldo disponível naquela ocasião e o que a recusa fora 

injustificada. Por estas razões, propôs a presente ação requerendo 

indenização por danos morais. Em sua peça contestatória o Reclamado 

argumenta que o Reclamante não fez prova do momento em que teve a 

operação negada por suposto bloqueio do cartão, que o cartão é 

bloqueado caso o cadastro do cliente apresente restrições impeditivas, 

inclusão no CCF, inadimplência dos produtos que possui no banco ou que 

esteja com limite de crédito insuficiente. Nega que tenha havido conduta 

ilícita de sua parte, bem como combate o pedido de indenização por danos 

morais. Pois bem, apesar da dinâmica da distribuição do ônus da prova 

inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, 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 é que o CDC permite a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, consoante estatui o inciso VIII, do seu 

artigo 6º. Partindo deste pressuposto, o Reclamado deixou de comprovar 

documentalmente que o Reclamante possuía restrições impeditivas, 

inclusão no CCF, inadimplência dos seus produtos ou que estivesse com 

limite de crédito insuficiente, que pudesse justificar a negativa de 

realização de pagamento com o cartão de crédito, ônus que lhe cabia e do 

qual não se desvencilhou. Imperioso, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O Reclamante descreve 

que teve o cartão bloqueado dentro de estabelecimento comercial. A 

recusa ao crédito por ele sofrida é hábil a ensejar a reparação pelo dano 

moral. Ao obstar a transação de forma injustificada, o Reclamado expôs o 

consumidor, permitindo que fosse tido como mau pagador, tanto pela 

pessoa que o tendia, como pelos demais clientes do estabelecimento 

comercial. Reconhecendo que a situação exposta permite arbitramento de 

indenização, destaco o seguintes julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0059565-55.2013.811.0001 Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Itaú Unibanco S.A. Recorrido: 

Priscila Fernanda Dias Barros EMENTA CONSUMIDOR. CARTÃO DE 

CRÉDITO. TRANSAÇÃO NEGADA. EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Configura dano moral 

passível de compensação a recusa de cartão de crédito quando há saldo 

disponível. A falha na prestação foi capaz de expor a parte requerente à 

situação constrangedora e vexatória, pois não conseguiu realizar uma 

compra. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não 

comporta reparos, pois atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 595655520138110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). (g.n.) Nessas condições, 

concluo que a prestação de serviço foi falha, culminando no dever do 

Reclamado em indenizar o Reclamante pelos danos morais por ele 

experimentados. Pois que, se acaso ocorresse a prestação dos serviços 

de forma adequada, o Reclamante não teria saído da normalidade do seu 

estado anímico, restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa 

do Consumidor em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela exclusão de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., 

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 inicial para CONDENAR o Reclamado 

Banco do Brasil S.A. a pagar ao Reclamante a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 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). 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. 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, 13 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALLEVATO REZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000374-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL ALLEVATO REZINO REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que não há outras provas 

a serem produzidas e não foram arroladas testemunhas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução. Não verifico 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais c.c. Repetição de Indébito proposta por Rafael Allevato Rezino em 

desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A. – Odebrecht Transport. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que parcial razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

(CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que trafegava pela Rodovia BR 163, 

que está sob responsabilidade da Reclamada, e que na altura do km 532, 

um caminhão que vinha em sentido oposto, colidiu com um objeto de metal 

que estava na pista e o arremessou em direção ao seu veículo 
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causando-lhe danos materiais. Aduz que tentou de forma administrativa 

com que a Reclamada ressarcisse os danos, bem como procurou auxílio 

junto ao CEJUSC desta comarca, sem êxito, o que ensejou o manejo da 

presente ação. De outro norte, a Reclamada calca sua defesa na 

alegação de culpa exclusiva de terceiro e sustenta ausência de provas 

dos fatos constitutivos do direito do Reclamante, bem como resiste aos 

pedidos de danos materiais, morais e repetição de indébito. Pois bem, 

verifica-se que a Reclamada é concessionária prestadora de Serviço 

Público e, uma vez investida nessa qualidade, a ela aplica-se, o disposto 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim preconiza: “As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No entanto, não me isentando 

ao fato de haver vastas divergências doutrinárias no tocante a casos que 

envolvem omissão estatal dos entes políticos, associo-me ao entendimento 

de que se deve aplicar ao caso ora em análise, a teoria da 

responsabilidade subjetiva, baseada na ideia de culpa ou dolo. Assim se 

manifestou o Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicação da teoria 

da responsabilidade subjetiva do Estado: “(...) 2. Somente se afasta a 

responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força 

maior ou decorrer de culpa da vítima. 3. Em se tratando de ato omissivo, 

embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da 

responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade 

subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, 

de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto.” 

[STJ, REsp 602.102/RS, 2ª Turma, Rel.Min. Eliana Calmon, DJ 21.02.2005, 

p. 146] [g.n.] Firme nessa premissa, convém considerar a existência do 

nexo causal entre a falha na prestação do serviço, como omissão estatal 

diante da existência de culpa por negligência, imprudência ou imperícia no 

serviço, e os danos suportados pelo Reclamante. Desta maneira, como 

concessionária de serviço público e responsável pela manutenção e 

fiscalização do tráfego na rodovia, deve a Reclamada responder, em 

regra, pelos danos ocasionados aos usuários. No presente caso, ainda 

que se admita que a Reclamada tenha passado no local dos fatos 

momentos antes de sua ocorrência e nenhum objeto tenha sido 

encontrado na pista de rolamento, não se pode ignorar a existência de um 

objeto estranho na pista que foi o causador do resultado danoso. As 

fotografias de ids. n. 9358343, n. 9358408 e n. 9358431 dão conta do 

objeto metálico e das avarias ocasionadas ao veículo do Reclamante. De 

se concluir, portanto, que o acidente com o veículo do Reclamante e os 

danos dele decorrentes foram causados única e exclusivamente em razão 

da presença inesperada de um objeto estranho na pista de rolamento, 

sendo desnecessária qualquer outra prova nesse sentido. Daí decorre o 

nexo causal entre a conduta e o resultado. Logo, a indenização pelos 

danos materiais ocasionados no veículo do Reclamante é deveras devida, 

ante a omissão da concessionária de serviço público na manutenção e 

fiscalização adequada da rodovia. Os danos materiais experimentados 

pelo Reclamante restaram comprovados pelo teor do comprovante de 

pagamento de franquia do seguro juntado à id. n. 9358240 e o 

comprovante de pagamento da diferença do aluguel de carro reserva sob 

id. n. 9358263. Assim, de se quantificar o dano material em R$ 2.001,10 

(dois mi e um reais e dez centavos), a ser reembolsado na forma simples, 

tendo em vista o caso não se amoldar ao disposto no parágrafo único do 

artigo 42 do CDC, por não se tratar de cobrança indevida. Por outro lado, 

deve ser afastada a pretensão de indenização por danos morais, uma vez 

que não restaram comprovados. De fato, o Reclamante passou por 

transtornos decorrentes do acidente, entretanto, não há assento 

probatório nos autos para se afirmar situação ensejadora da dor moral, 

não podendo ser este instituto vulgarizado. Ademais, em audiência de 

conciliação [id. n. 10808472] o Reclamante pugnou pelo julgamento 

antecipado do mérito, de modo a considerar suficientes as provas por ele 

deduzidas. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

inicial para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

2.001,10 (dois mi e um reais e dez centavos), corrigido monetariamente 

pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m. a partir da citação, sem indenização por danos morais, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 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, 14 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000328-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JUARES LEMOS DA 

SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

questão controvertida. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

Gilberto Padilha - EPP em desfavor de Juarez Lemos da Silva. Sustenta o 

Reclamante que é credor do Reclamado do valor R$ 556,00 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais), referente à aquisição de produtos e utilização de 

mão de obra, dívida esta representada pelo boleto que veio anexado. 

Aduz que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente ação. Pois bem, nota-se que o 

Reclamado foi regularmente citado, consoante se infere do AR anexado 

as id. n. 10082101 destes autos, contudo, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 

que: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. E ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

Reclamado, impõe-se o reconhecimento da prescindibilidade da produção 
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de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito 

[art. 355, II]. Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados 

pelo Reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos 

autos, pois, além da inércia do Reclamado, a pretensão se mostra 

devidamente amparada documentalmente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante o originário de valor de R$ 556,00 

(quinhentos e cinquenta e seis reais), acrescido de juros de mora de 1% 

a.m. a partir da data do vencimento da dívida e corrigido monetariamente 

pelo INPC desde a citação, com resolução do mérito consoante o disposto 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 1000664-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 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 artigo 319 do Código 

de Processo Civil e 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. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência 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 Carlos Alberto de Oliveira 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. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. 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 do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. 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. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 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. 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 sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo 

período em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como 

ante a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 
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monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no 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 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, 14 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001255-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de incompetência do 

juízo pela alegada necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

posto que a assinatura do Reclamante aposta nos documentos que 

acompanham a petição inicial e aquela grafada no contrato apresentado 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais aforada por Domingos dos Santos Silva em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. [Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo]. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de uma Proposta de Cadastramento e um Comprovante de 

Débito devidamente assinados pelo Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço bancário. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pelo Reclamado, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia 

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, 14 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-43.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA 99670607191 (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMA CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERIDO)

FERNANDA BASSANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010104-43.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 99670607191, LUCIA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDAS: AMA CENTRO MÉDICO DE 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA, FERNANDA BASSANI Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Inexistindo vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento, mormente após 

realização de audiência de instrução consoante se denota do andamento 

de id. n. 10535505 dos autos. A princípio anoto que o artigo 29 da Lei que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais dispõe que: “Serão 

decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na 

sentença”. (grifei) Desta forma, não há falar em questões que deveriam 

ter sido analisadas antes da realização da audiência de instrução porque 

as preliminares arguidas não influíram no regular prosseguimento da 

audiência, consoante exige o citado artigo 29, tampouco prejudicaram a 

parte a quem as aproveita. Ademais releva esclarecer que o juiz leigo é 

auxiliar da justiça que atua na elaboração de minutas de sentenças e na 

condução de audiências de instrução sob orientação do juiz togado. A 

este profissional não é dado o poder de decidir, visto não gozar de 

investidura, mas apenas auxiliar o magistrado, conforme mencionado. 

Todos os atos pré-minutados pelo juiz leigo são submetidos ao magistrado 

para homologação, portanto, este auxiliar não deve resolver eventuais 

questões incidentes no decorrer da audiência, pelas razões acima 

expostas. Em continuidade, não há falar em inépcia da inicial, pois a peça 

de ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Entretanto, 

entendo tal preliminar como alegação de ilegitimidade ativa e nesse ponto, 

reside razão. Ingressaram como Reclamantes Lucia Aparecida da Silva e 

João Carneiro da Silva, no entanto, a prestadora de serviços é uma 

microempreendera individual, de acordo com o certificado de MEI que 

acompanha a peça inaugural, constando no campo “nome do empresário” 

apenas Lucia Aparecida da Silva. Deste modo, João Carneiro da Silva é 

pessoa estranha à lide, motivo pelo qual opino pela sua exclusão da 

polaridade ativa desta ação. Por fim, resta registrar que a pessoa física e 

sua empresa individual são equiparadas para fins de obrigações e 

responsabilidades. Isso porque, enquanto firma individual, não atua a 

Reclamante como pessoa jurídica, mas, sim, pessoa física. Inexiste, no 

caso, a ficção da pessoa jurídica distinta da pessoa da sócia proprietária, 

portanto, a Reclamante não é microempresa e nem empresa de pequeno 

porte, desta forma não há óbice a sua atuação como autora, inclusive 

como pessoa física, no âmbito dos juizados especiais. Passo à análise 

meritória. Cuida-se de Reclamação por Lucia Aparecida da Silva em 

desfavor de AMA Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda. e 

Fernanda Bassani. Narra a Reclamante que é credora da Reclamada do 

valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) representado pela 

nota fiscal que acompanha a inicial. Relata que a dívida é referente 

execução de serviços elétricos realizados em um imóvel de propriedade 

da segunda Reclamada e onde é sede da primeira Reclamada, que 

possuía o valor total de R$ 9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais) do 

qual fora pago apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afirma que as 

Reclamadas se negam a cumprir sua obrigação de pagar a quantia 

restante, o que motivou o aforamento da presente reclamação. Em sede 

de contestação as Reclamadas não negam a contratação dos serviços da 

Reclamante, porém, argumentam que o valor total do contrato fora de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) e que já foi integralmente adimplido, se opõem aos 

pedidos de lucros cessantes e danos morais, bem como formulam pedido 

contraposto. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus da prova 

insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

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 indigitado Códex, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, 

analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que parcial razão assiste a Reclamante. De um exame atendo aos 

elementos dos autos ressai que a discussão gravita em torno da 

existência de aditamento de um contrato de prestação de serviços 

elétricos para complementação da obra realizada, consistente no reforço 

das instalações elétricas na parte externa do prédio, consoante 

depoimentos colhidos em audiência de instrução. É de se notar que a 

representante da primeira Reclamada, Meire Cristiane Aparecida Parra 

afirmou que o contrato fora entabulado em um momento, quando o local 

era apenas um barracão de pré-moldados, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) e que a execução do serviço aconteceu apenas após a 

construção das salas. Por outro lado, as testemunhas Aldo Luis Hota e 

Jurandir José Salvador afirmam que o serviço foi executado, houve atraso 

na entrega da obra e que houve necessidade de readequação da rede de 

energia em razão da quantidade de equipamentos que seriam utilizados no 

local, como máquina de ultrassom e aparelhos de ar condicionado de alta 

voltagem, fato este que a Reclamante afirma ser motivo de alteração no 

valor do serviço. A testemunha Jurandir assevera, ainda, que a 

Reclamada Fernanda Bassani estava presente nas tratativas e que não se 

opôs ao pagamento do valor adicional. Desta forma, considerando que o 

contrato fora firmado quando o prédio era apenas um barracão e o 

serviço só foi executado somente depois da instalação das salas, há 

verossimilhança na alegação de necessidade de readequação da rede, e 

uma cobrança a mais em vista da necessidade de uso de diversos 

equipamentos elétricos de alto consumo de energia. Assim, a Reclamada 

não se desobrigou do encargo de comprovar que os fatos ocorreram 

como narrados na defesa, em outras palavras, não atendeu ao disposto 

no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ao passo que a 

Reclamante desincumbiu-se do ônus de constituir provas do seu direito, 

de sorte que o pleito é procedente para que as Reclamadas paguem a 

Reclamante o valor de R$ 2.280,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), 

referente à complementação do pagamento pelo serviço. Por outro lado, 

inexistem lucros cessantes, pois a Reclamante não ofereceu substratos 

mínimos a amparar esse pedido, já que não consta nos autos prova de 

que tenha deixado de ganhar algo em decorrência dos fatos ora descritos, 

portanto, tal pleito é improcedente. Do pedido contraposto. Nesse ponto, 

de igual modo, não restou comprovada demanda por valor indevido, 

portanto, o pedido contraposto também é improcedente. Isto posto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR as 

Reclamadas a pagarem a Reclamante o valor de R$ 2.280,00 (dois mil 

duzentos e oitenta reais), devidamente corrigido pelo INPC a contar da 

data do ajuizamento da ação e incidindo juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 

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, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000588-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA SILVA REQUERIDO: 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 Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. com Indenização Por Danos 

Morais proposta por Antonio Sergio Pereira Silva em desfavor de Banco 

Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no caso, o 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, o 

Reclamado apresentou um contrato com assinatura que alega pertencer 

ao Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados pelo 

Reclamante, quanto pelo Reclamado, noto dissensão nas assinaturas, 

como na carteira de identidade do Reclamante, na procuração outorgada 

ao seu advogado e nos documentos apresentados pelo Reclamado. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as 

assinaturas, de fato, pertencem ao Reclamante, isso, por meio do 

competente exame grafotécnico. 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(...). Aliás, nesse 

sentido: 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 P ARTES. 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.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser o acolhimento 

da preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Reclamado e 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 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 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000397-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADENILSON GOMES DUARTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição de id. n. 11748975. Neste aspecto, o Enunciado 

n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, 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. 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, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NICE DIAS BABULIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010011-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VERA NICE DIAS BABULIM DA SILVA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MARLON 

OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 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. Indenização 

Por Danos Morais proposta por Vera Nice Dias Babulim da Silva em 

desfavor de BV Financeira S.A. Crédito. Financiamento e Investimento e 

Marlon Oliveira dos Santos & Cia. Ltda.-ME. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do 

presente litígio. Ora, no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o 

contrato que constitui o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, 

enquanto, de outro lado, a primeira Reclamada apresentou um contrato 

com assinatura que alega pertencer ao Reclamante. Entretanto, tanto dos 

documentos apresentados pelo Reclamante, quanto pela Reclamada, noto 

dissensão nas assinaturas, como na carteira de identidade do 

Reclamante, na procuração outorgada ao seu advogado e nos 

documentos apresentados pelo Reclamado. Ou seja, para que se resolva 
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o conflito, imperioso constatar se as assinaturas, de fato, pertencem ao 

Reclamante, isso, por meio do competente exame grafotécnico. 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(...). Aliás, nesse sentido: 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 P 

ARTES. 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.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser o acolhimento 

da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela Reclamada e 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 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 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000060-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e 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. Quanto a alegada carência 

de ação diante da falta de interesse de agir não deve ser acolhida visto 

que a parte reclamante tem total interesse na demanada em ver seu nome 

retirado do cadastro de inadimplente. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 466 de 746



Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada 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 que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. 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. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA 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, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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. Luciana Gomes de Freitas 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, 17 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000062-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO GUILHERME DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e 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. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante no início de 2017 um pretenso comprador de seu veículo 

realizou smulação de financimaneto julto à Reclamada, porém decidiu que 

não iria comprar o veículo. O corre que quando utro comprador apareceu 

foi impedido de realizar a venda visto que descobriu havia uma alienação 

do veículo realizada pela reclamada, pois o gerente da reclamada 

esqueceu de retirar a simulação de financiamento do sistema confirmando 

a mesma. Que em contato com a reclamada, fi informado que não havia 

como retirar o gravame do veículo sem longo procedimento ou quitação do 

financiamento. A Reclamada, na contestação, aduz que o reclamante é o 

único responsável pela situação descrita e que é sua culpa exclusiva a 

existência da alienação, inexistindo dever de indenizar moral e 

materialmente; Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as partes Reclamadas 

estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe ao Reclamado provar a veracidade 

de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que o banco Reclamado confirma 

a existência de gravame, contudo não traz aos autos nenhum documento 

que comprova a autorização da realização deste gravame, nem por parte 

do reclamante nem pelo suposto comprador, nem mesmo se houve 

pagamentos ou não do financiamento realizado. Diante disso, resta 

comprovado que o erro na realização do gravame é da responsabilidade 
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do banco. Sendo assim, concluo que houve falha na prestação de serviço 

pelo banco Reclamado que não procedeu a correção do gravame, 

constituindo um empecilho para o emplacamento do veículo, nos termos do 

art. 14, § 1º, I do CDC. Assim, conclui-se que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso do banco causou-lhe desconforto, 

aflição e transtornos, restando caracterizado o dano moral, o qual deve 

ser indenizado pela instituição financeira, eis que ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para CONDENAR o 

segundo Reclamado a pagar ao Reclamante a título de danos morais, o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso . Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Luciana Gomes de 

Freitas 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, 17 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGO MIRANDA - ME (REQUERENTE)

EVERTON RODRIGO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000508-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON RODRIGO MIRANDA - ME, EVERTON RODRIGO 

MIRANDA 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 

artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta. 

Sustentam as partes Reclamantes que a Reclamada manteve de forma 

indevida seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após 

renegociação da dívida em nome da primeira reclamante. E que mesmo 

assim manteve o nome da primeira reclamante e do segundo reclamante, 

mesmo não sendo este detentor da dívida. Noticiam os reclamantes que 

em 11/05/2017 renegociou uma dívida junto à Reclamada e efetuou o 

pagamento da entrada da renegociação, contudo seus nomes 

continuavam restritos mesmo após 10 dias da renegociação. Em defesa a 

Reclamada apresenta uma contestação genérica, não impugnando 

especificadamente os fatos aduzidos pelo reclamante, se limitando a dizer 

que o fato em questão não é capaz de ensejar danos morais, 

argumentando que o reclamante nunca entrou em contato com a 

reclamada para avisar sobe a renegociação. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Frisa-se, que a parte autora afirma que a dívida foi renegociada por 

empresa habilitada pela reclamada para tanto, Galera Mari, traz aos autos 

documento confirmando o acordo firmado, bem como do pagamento da 

entrada à vista, sendo assim seria obrigação da reclamada retirar a 

restrição o nome dos reclamantes, posto que firmada a renegociação e 

não esperar que o reclamante ente em contato com a agência bancária. 

Pela análise dos autos verifico ser indevida a manutenção da restrição 

creditícia em desfavor das partes Reclamantes, pois consoante se infere 

dos documentos acostados, restou comprovado que mesmo após o 

pagamento da dívida renegociada, seus dados permaneceram figurando 

naqueles anais. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO DEVIDA NO SERASA. COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO REGISTRO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS 

DEPOIS DE ADIMPLIDO O DÉBITO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004579116, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004579116 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014, undefined) Insta ressaltar 

que exercício regular de direito é a cobrança lícita, nos limites legais, sem 

abusos. No caso, trata-se de relação de consumo stricto sensu, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Desta feita, para 

que a reclamada possa se desonerar da obrigação de indenizar deve 

provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Assim, considerando que a Reclamada não procedeu à 

baixa na restrição, no tempo razoável de cinco dias úteis após o 

pagamento, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e dano 

moral decorrente. No tocante à indenização por danos morais em relação 

à primeira reclamada esta não merece acolhida, visto esta não só possuir 

diversas anotações posteriores como anteriores, sendo cabível a 

aplicação da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para CONDENAR a reclamada na obrigação 

de fazer de retirado do nome dos reclamantes do cadastro de 

inadimplente, bem como, para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

segundo Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. 

Luciana Gomes de Freitas 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, 17 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000023-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LEAL DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000023-52.2018.8.11.0086 AUTOR: 

ATAIDE LEAL DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Prima facie, importa discorrer que a garantia do direito à saúde é 

solidária entre os entes federados, de sorte que a presente ação pode ser 
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movida em face da União, do Estado Federado e do Município, de maneira 

que de acordo com o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município 

é solidária no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao 

dever de fornecer medicamentos ou serviços, argumentos estes que 

afastam de plano a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

Segundo Requerido. Ainda, opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse processual, pois se mostra claro tal interesse já 

que busca o Requerente o provimento jurisdicional para a uma questão 

emergencial de saúde posta à apreciação, vez que, por inércia do ente 

Reclamado, por vários dias aguarda o necessário tratamento médico. Sem 

maiores delongas, passo a analisar o mérito. Ataíde Leal de Souza 

ingressou com a presente ação de obrigação de fazer contra o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Nova Mutum noticiando encontrar-se 

internado no Hospital Municipal de Nova Mutum/MT desde 30/12/2017, 

vítima de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST Grave, evoluindo 

com parada cardiorrespiratória em 06/01/2018 e que necessita de 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva com suporte Cardiológico 

e Hemodinâmica – Cateterismo, com urgência, devido ao risco de óbito. 

Relata que o Hospital Municipal de Nova Mutum/MT não dispõe de leitos de 

UTI e que até a data da propositura da ação ainda não havia conseguido 

transferência para outra unidade hospitalar que disponha de UTI, mesmo já 

estando regulada desde 06 de janeiro de 2018. Fato que ensejou a 

propositura da presente ação cominatória. Em sede de defesa o Estado de 

Mato Grosso argumentou que não pode desrespeitar as leis 

orçamentárias, sob pena de ilegalidade, a finitude dos recursos públicos e 

que a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos e 

realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de forma 

indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição 

obrigatória causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, por 

beneficiar um paciente em detrimento de outros e que a pretensão 

sustentada pelo Requerente finda por inverter a ordem das funções 

inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva 

judicialização da saúde. Já o Município de Nova Mutum argumentou que 

não pode ser condenado a arcar com vultosos gastos de procedimentos 

médicos, alegando que todos os recursos do SUS são aplicados na rede 

municipal de saúde, inexistindo sobras para atender ao pleito do 

Requerente. Entrementes, em ofício inserido na movimentação de id. n. 

11482926 dos autos, o Município de Nova Mutum informou que houve 

liberação de um leito em UTI e que o Requerente fora transferido para o 

Hospital Geral Universitário de Cuiabá em data de 11 de janeiro de 2018. 

Pois bem, a Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 prevê a 

responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e realização de 

exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é direito 

fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as 

condições indispensáveis ao seu exercício. As Constituições Federal e 

Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em seu 

artigo 196, cuja redação segue transcrita: “Art. 196 - A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Em outras palavras, as meras 

alegações de escassez de recursos, de eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro e de que não existem sobras para atender ao pleito 

do Requerente, são insuficientes para sobrepor ao direito à saúde. 

Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à confirmação da 

medida pretendida pela Defensora pública, posto que os serviços de 

saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e 

serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de 

Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento 

integral. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR DE HEMATOMA DA 

AORTA TORÁCICA E OBTENÇÃO DE VAGA EM UTI – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público estadual que 

fornecesse o procedimento cirúrgico endovascular de hematoma da aorta 

torácica, bem como vaga em UTI para o paciente, uma vez que a urgência 

e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. (TJMT - ReeNec 39282/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018). E ainda: REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO. UTI. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A internação decorreu do deferimento da 

tutela antecipada, dessa forma necessária a confirmação mediante 

sentença de mérito. A negativa de fornecimento do leito de UTI para o 

paciente em estado grave configura a pretensão resistida que acarreta o 

conflito de interesses. 2. A ausência de leito em UTI da rede pública não 

ampara a negativa do fornecimento pelo Distrito Federal, devendo custear 

o tratamento na rede privada. 3. A saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, 

reiterado pela Lei Orgânica. 4. Reexame necessário conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - RMO 20140111484338, 5ª Turma Cível Relator: Carlos 

Rodrigues, Data de Julgamento: 06/05/2015. Publicado no DJE : 09/06/2015 

. Pág.: 230) (g.n.) Assim, havendo comprovação da premente 

necessidade de transferência do Requerente para um hospital com leito de 

UTI disponível, impõe-se a procedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial para tornar definitiva 

a decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11299364], mantendo a 

referida decisão incólume, face ao cumprimento pelo segundo Requerido e 

a concordância tácita do Requerente. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

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, 20 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.: 101962 Nr: 1448-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 Vistos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações 

expendidas pela Defesa do acusado carecem de dilação probatória por 

cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o 

momento processual para sua análise, frente o princípio da busca da 

verdade real.

 Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 03 de setembro de 2018, às 13h30min, para 
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realização da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 2061-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Dias Costa, Fabiane de Jesus 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 929, expeça-se nova carta precatória à 

Comarca de Diamantino, consignando que a finalidade da missiva é a 

fiscalização das condições estabelecidas por ocasião da liberdade 

provisória concedida à ré Fabiane de Jesus Costa, consoante 

obrigatoriedade de comparecimento mensal em juízo para informar 

endereço e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se da 

comarca enquanto perdurar a instrução criminal.

Outrossim, certifique-se o Senhor Gestor Judiciário, quanto ao retorno da 

missiva de fl. 916, expedida àquela Comarca para o interrogatório do réu 

Fabio Junior Dias Costa.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74788 Nr: 3324-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flamarion Misterdan Sousa 

Ferreira - OAB:8.205/OAB-MA, Francivaldo Pereira da Silva Pitanga - 

OAB:7.158/OAB-MA

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, embora conste na certidão de folha 

62 que o acusado possui advogado constituído, verifico que até o 

presente momento não foi apresentado aos autos a resposta acusação.

Assim remetam-se os autos a Defensoria Pública para as providencias 

cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71527 Nr: 41-66.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Ante o exposto e em consonância com as partes, reconheço a 

prescrição da pretensão punitiva dos delitos em questão, razão pela qual 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Rafael Mantgomery 

Borges, devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV e artigo 109, incisos IV e VI, todos do Código Penal. Publique-se, 

registre-se e intimem-se, observando-se quanto ao acusado a 

desnecessidade de sua intimação pessoal, bastando que se dê na pessoa 

de advogado constituído ou de Defensor Público que poderá ser nomeado 

apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1387 da CNGC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de estilo. Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1140-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:MT 8.066

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 09 de julho de 2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 2477-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB, LLM, RAdAS, JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Intime-se o causídico constituído pelo réu José Roberto Arruda de Souza, 

para fins de apresentar os competentes memorias finais em favor do 

acusado.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 757-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Antonio Angst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos. No presente caso, embora presentes os requisitos legais, não 

parecem presentes os fundamentos capazes de justificar a medida 

extrema e excepcional da prisão processual, notadamente porque o crime 

que ora se imputa ao autuado, não fora cometido mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa. Além disso, o autuado possui ocupação lícita no 

distrito da culpa, e conforme verifica-se da certidão de antecedentes 

criminais extraída do sistema Apolo, é primário, sem qualquer outro 

registro da prática de crimes, demonstrando que não é pessoa voltadas à 

prática de ilícitos. Assim, e considerando que a prisão processual é 

medida excepcional, tenho que a ordem pública, ao menos a princípio, 

pode ser suficientemente resguardada pelas seguintes medidas 

cautelares alternativas à prisão: 1) Não mudar de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo; 2) Recolhimento de fiança no importe de 05 (cinco) 

salários mínimos, pois reduzo o valor mínimo previsto pelo artigo 325, I, do 

CPP em ½, conforme autoriza o §1º, II, do mesmo dispositivo legal. 

Considerando o adiantado da hora, autorizo que o autuado recolha o valor 

da fiança no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ser 

decretada a sua prisão preventiva. Fica o indiciado cientificado que o 

descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora 

impostas acarretará na decretação de sua prisão preventiva, nos termos 

do art. 312, parágrafo único, do CPP. Expeça-se o alvará de soltura, 

devendo o flagrado ser colocado em incontinente liberdade, salvo se por 
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outro motivo tiver que permanecer preso. Saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113829 Nr: 678-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdBHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Trata-se de audiência de custódia realizada em cumprimento de mandado 

de prisão preventiva decretada por este juízo nos autos de representação 

pela prisão preventiva requerida pela autoridade policial, que contou com 

parecer ministerial favorável às fls. 16-V.

Conforme narrado pelo acusado, não há irregularidades das autoridades 

no cumprimento do mandado prisional.

Quanto ao pedido de revogação formulado pela defesa, tenho que por ora 

não merece ser acolhido.

Trata-se de crime em tese cuja gravidade concreta é elevada, 

notadamente porque a vítima é menor e alega ter sido “dopada”, para que 

o fato se consumasse.

Além disso, verifica-se que pelo que relata a mãe da vítima em seu 

depoimento, durante o período em que o acusado permaneceu de posse 

do celular da vítima, teria ocorrido alterações nas páginas sociais dela, de 

onde se infere até mesmo a possibilidade de risco à conveniência da 

instrução criminal, o que, aliado a gravidade concreta já mencionada, 

indiciam a necessidade da prisão também como forma da garantia da 

ordem pública.

Posto isto, e remetendo-me aos mesmos fundamentos da decisão que 

decretou a prisão e da decisão do juízo plantonista que negou o pedido 

formulado pela defesa, mantenho a prisão preventiva decretada em face 

do acusado.

Sem prejuízo de reapreciação do pedido caso novas informações venham 

aos autos que modifiquem o cenário que ora se apresenta.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113378 Nr: 467-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, MJSdS, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 (...) Ainda que o acusado tenha firmado documento afirmando que aceita 

se submeter a tratamento voluntário em clínica de reabilitação, como 

medida cautelar alternativa à prisão, há que se considerar que: 1) essa 

medida cautelar não está prevista no rol do artigo 319 do CPP; 2) a medida 

dependeria de terceiro, no caso o pai do acusado, custear o tratamento, o 

que não pode ser imposto por este juízo, em especial fixando-se prazo 

para tanto; e principalmente 3) colhe-se dos autos que o acusado já foi 

submetido à medida de internação em clínica de reabilitação, e não se 

mostrou receptivo ao tratamento (fls. 114), que se mostrou ineficiente, já 

que o acusado quando foi preso havia saído de casa há cerca de quinze 

dias e passado a morar com o coacusado, pessoa que, como já dito, 

responde a vários outros processos por crimes graves, de onde se 

infere, com base em dados concretos, que a medida, ainda mais em 

caráter voluntário, não seria suficiente para acautelar a ordem pública.Por 

todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, e mantenho a 

prisão preventiva decretada em face do acusado.Intimem-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63282 Nr: 1985-34.2013.811.0012

 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: MARIA TEIXEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 258-98.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

AUTOMOVEIS INTERCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIQUELI DE OLIVEIRA 

GRISOSTE FIGUEIREDO - OAB:13325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Sahione - 

OAB:56.034-RJ, Paulo Lang Lopes - OAB:94.277-RJ

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa em face de Comércio e Representações de Automóveis 

Intercar Ltda.

À ref. 36, as partes apresentam petição informando que entabularam 

acordo.

Compulsando os autos principais em apenso, código 38894, verifico que a 

procuração outorgada à folha 331 concedeu poderes para o procurador 

do requerido, ora executado, transigir. Houve juntada de 

substabelecimento às folhas 659/660 para o atual procurador, que assina 

a petição do acordo.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Pois bem, o acordo feito entre as partes aparentemente não apresenta 

qualquer contrariedade à lei, devendo ser registrado que foi formalizado 

por partes maiores e capazes.

Vale lembrar, que a homologação do acordo põe fim ao processo, 

implicando a sua extinção com resolução de mérito.

 Dispositivo.

Homologo por sentença, e para que todos os efeitos legais surtam o 

acordo realizado entre as partes. E, por conseguinte, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.

Sem custas remanescentes na fase executiva, nos termos do artigo 90, 

§3º, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, devido à consensualidade.

Expeça-se o alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

devidamente atualizada, conforme pugnado no acordo entre as partes.

Após, arquive-se o presente processo digital, sem prejuízo do 

desarquivamento caso necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 81321 Nr: 2377-66.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA ORTIZ - 

OAB:20672

 Vistos.
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Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de 

junho de 2018, às 14h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71643 Nr: 1346-45.2015.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, GERCINO 

CAETANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E CARVALHO LTDA, PAULO CESAR 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a data em que a audiência marcada anteriormente 

cairá no feriado nacional, redesigno a audiência para o dia 07 de junho de 

2018, às 13h30min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3263 Nr: 11-26.1994.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO M. SANTANA, CNPJ: 

02513430000132, Inscrição Estadual: 13036649/8. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que fique ciente da penhora on line e caso 

queira, apresente embargos a mesma no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho/Decisão: 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 da parte executada: CNPJ 02.513/430/0001-32 e 

CPF nº 304.749.491-68 no valor de R$ 21.384,11 (vinte e um mil trezentos 

e oitenta e quatro reais e onze 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 dos executados, 

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 dos executados para os fins 

legais, que pode se dar na pessoa de seu procurador e, em caso de 

inércia, procederá à intimação dos executados pessoalmente.Após, 

manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.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, Nirton Pereira de Araújo, 

digitei.

Nova Xavantina, 20 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65663 Nr: 1008-08.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLEMENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO CLEMENTE DE OLIVEIRA, Cpf: 

96975385149, Rg: 1290405-8, Filiação: Joaquim Oliveira da Silva e 

Martinha Nunes da Silva, data de nascimento: 02/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 

6699388019. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu SANDRO 

CLEMENTE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 129, 

§9º, do Código Penal, por duas vezes, e nas penas do artigo 163, incisos I 

e IV, do Código Penal, bem como para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do 

acusado com relação aos delitos de ameaça (art. 147, CP), diante da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso 

IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da 

pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, 

inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.Da Lesão Corporal – vítima 

Nascimélia Sousa do Nascimento.Impõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; Antecedentes – as certidões anexas aos 

autos atestam que o acusado é tecnicamente primário; No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las; Os motivos dos crimes são próprios dos tipos 

penais, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada 

existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela. 

Quanto às consequências dos delitos, são normais à espécie, não 

exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O 

comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal.Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico 

a pena base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.Em segunda 

fase, há a atenuante da confissão do acusado, todavia deixo de minorar a 

pena, pois fixada no mínimo legal.Em terceira fase, não há causas de 

aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena de 3 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO em definitiva.Da Lesão Corporal – Vítima Pedro 

Henrique Nascimento dos SantosImpõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; Antecedentes – as certidões anexas aos 

autos atestam que o acusado é tecnicamente primário; No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las; Os motivos dos crimes são próprios dos tipos 

penais, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada 

existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela. 

Quanto às consequências dos delitos, são normais à espécie, não 

exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O 

comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal.Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico 

a pena base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.Em segunda 

fase, não há circunstância agravante e/ou atenuante a ser considerada, 
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de modo que mantenho a pena fixada em 03 (três) meses de detenção.Em 

terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de 

modo que torno a pena de 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO em 

definitiva.Do Dano QualificadoImpõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; Antecedentes – as certidões anexas aos 

autos atestam que o acusado é tecnicamente primário; No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las; Os motivos dos crimes são próprios dos tipos 

penais, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada 

existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela. 

Quanto às consequências dos delitos, são normais à espécie, não 

exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O 

comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal.Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico 

a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.Em segunda 

fase, há a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Código Penal, bem como há a atenuante da confissão, de modo que 

as compenso, mantendo a pena em 06 (seis) meses de detenção.Em 

terceira fase, não havendo causa de aumento ou de diminuição, torno a 

pena definitiva em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.Da Pena de 

MultaQuanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário 

do art. 163, parágrafo único, do CP, considero que esta segue o critério de 

duas etapas.Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 

do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 

Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada 

dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Devendo a pena de multa ser 

paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a 

sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código 

Penal.Do Concurso MaterialReconheço o concurso material de crimes, nos 

termos do art. 69, “caput”, do CP, razão pela qual somo as penas 

aplicadas, ficando o réu condenado a 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.Do 

Regime Inicial de Cumprimento de PenaO regime inicial será o aberto, forte 

no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.Da DetraçãoTendo em vista o regime 

inicial aplicado, deixo de operar a detração, a fim de que possa ser 

realizada pelo juízo da execução penal.Da Pena Restritiva de Direito e do 

SursisIncabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direito, pois houve violência à pessoa quando da prática dos crimes. No 

entanto, cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código Penal, eis que o 

acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do referido 

artigo. Todavia, deixo de aplica-lo para, em audiência admonitória no juízo 

da execução penal, ser verificado se o réu o aceitará.Do Direito De 

Recorrer Em LiberdadeConcedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Valor Mínimo Para Reparação Dos DanosAnte a inexistência de 

dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo de 

fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado pelo 

CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a vítima discutir tal 

matéria no juízo cível.Condeno o réu ao pagamento das custas 

judiciais.Intime-se a vítima da decisão.Transitada em julgado a presente 

decisão, certifique-se e:- expeça-se guia definitiva de execução;- 

oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;- intime-se o réu para 

recolhimento da pena de multa.Após, nada mais havendo, arquivem-se 

estes autos com as baixas e informações necessárias. Publique-se. 

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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 20 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79182 Nr: 1350-48.2016.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AYAKO IWATA 

- OAB:38.896-GO

 Vistos.

Dando prosseguimento no feito, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de junho de 2018, às 15h30min 

(horário de Mato Grosso).

A parte autora apresentou o rol de testemunhas à ref. 45. A parte 

requerida apresentou o rol de testemunhas à ref. 83.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso haja testemunha arrolada residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Caso no rol haja testemunha servidor público ou militar, requisite-se ao 

chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir.

Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 3052-63.2015.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIEDA CORSO SANTINI, CARLA CORSO SANTINI, 

MARIA HORTENCIA SANTINI, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues D´Souza - 

OAB:5876MT

 Vistos.

 Ref. 55: indefiro os pedidos formulados pela parte autora.

Os quesitos formulados pelo réu são pertinentes e necessários para 

elucidação dos fatos alegados em contestação e consequente julgamento 

do feito.

Nos moldes do art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o 

réu em contestação pode alegar direito de propriedade ou qualquer outro 

sobre a coisa, uma vez que lhe é vedado apenas requerer o 

reconhecimento de domínio perante o autor da ação possessória.

Ante o exposto, proceda-se à perícia conforme anteriormente 

determinado.

Contudo, procedo à substituição do perito anteriormente designado por 

outro da confiança desta julgadora: Alvanir Arino dos Santos, engenheiro, 

com endereço profissional na Rua França esquina c/ Rua Polônia, 

Condomínio Residencial Santa Rosa, Casa n. 15, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

3626-2101. Intime-o para as providências cabíveis.

No mais, cumpra-se integralmente despacho de ref. 58.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 2910-25.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.
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Determino novamente a intimação da advogada Dr. Leandra Araújo Oliveira 

Alves para que providencie sua procuração, em 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71776 Nr: 1401-93.2015.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73787 Nr: 2287-92.2015.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAYANE FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI DIVINO GARCIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 2869-92.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MANOEL JOAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria por idade proposta 

por Walter Manoel Joaquim em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos qualificados nos autos.

À fl. 55, este juízo determinou a intimação da parte autora para 

manifestar-se no feito.

À fl. 60, foi expedido mandado de intimação via DJe para que o autor se 

manifestasse sob pena de extinção, uma vez que o feito encontra-se 

paralisado a mais de 01 (um) ano.

A parte autora juntou petição requerendo a extinção do feito sem 

julgamento do mérito (fl. 64).

Intimado para manifestar-se sobre o pedido de desistência, a parte 

requerida não concordou e pugnou pela extinção do feito por abandono 

(fl. 67).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, concluo que a parte autora abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe 

competia, ou seja, de impulsionar o feito.

Conforme consta nos autos, a parte requerente foi devidamente intimada, 

via DJe, para que impulsionasse o feito, mantendo-se inerte, contudo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Pagas eventuais custas remanescentes, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87131 Nr: 823-62.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMOGINO AGUSTINHO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido o preenchimento pela autora dos requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 358-87.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAR FRANCISCO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando-se que a autarquia ré concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, homologo a planilha de fl. 102.

Compulsados os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando-se a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 102 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 8.140,63 (oito mil cento e quarenta reais vírgula 

sessenta e três centavos), em favor da parte exequente e R$ 535,44 

(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente 

aos honorários advocatícios.

Advirto o Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feita 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82379 Nr: 2997-78.2016.811.0012

 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: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ/ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBES REZENDE DA CUNHA - 

OAB:48.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83329 Nr: 3505-24.2016.811.0012

 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: LECI MENDES FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, via advogado, da juntada aos autos do 

Laudo Pericial de Ref. 36, devendo manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90637 Nr: 3006-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:15.698

 Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva. Intimação 

da parte Autora para impugná-la, no prazo legal.__Altair Gonçalves Junior 

- Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 3046-85.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Contestação apresentada (Ref. 23) é tempestiva. 

Intimação da parte Autora para impugná-la, no prazo legal.___Altair 

Gonçalves Junior - Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97670 Nr: 7200-49.2017.811.0012

 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: VALTER JOSÉ GADEIA, ELAINE TERESINHA NAIBO 

GADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento, voltando 

a requerente a assinar seu nome de solteira: Elaine Teresinha Naibo;

b) partilhar os bens e dívidas em comum do casal na forma acordada nos 

itens 6 e 7 da petição de fls. 04/06;

c) fixar a guarda unilateral das filhas em comum para a requerente Elaine 

Teresinha Naibo;

d) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Valter José 

Gadeia, em favor das filha no montante de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos), a serem pagos até o dia 10 de cada mês, 

mediante depósito bancário;

e) fixar o direito de visitas conforme item 4 da exordial (fls. 03).

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98829 Nr: 7857-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE FERRARI, NAYRON GABRIEL LEIGH 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 11/05/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 
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de praxe.

 Nova Xavantina MT, 19/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100291 Nr: 640-57.2018.811.0012

 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: ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS, EDVÂ SILVA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento;

b) fixar a guarda unilateral dos filhos em comum para a requerente 

Rosiane Ferreira dos Santos;

c) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Edvâ Silva 

da Silva, em favor dos filhos, o montante de 21,16% (vinte e um vírgula 

dezesseis por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 

200,00 (duzentos reais), arcando, ainda, com o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas comprovadas com roupas, calçados, 

material escolar, médico e dentista, a serem pagos no dia 10 de cada mês, 

mediante depósito bancário;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 1095-61.2014.811.0012

 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: ODENIR CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, SUEDILSO RAMOS DE SANTANA, 

BANCO BMC, CLEBE RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DE FREITAS MORAES 

- OAB:21.287-GO

 Vistos.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Decorrido o prazo sem manifestação, intima-se a parte exequente, 

pessoalmente e via DJe, para impulsionar o feito, requerendo o que for de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97218 Nr: 6967-52.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANIEL MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILTON VENANCIO DE MATOS, ROSELI 

VENANCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem sobre os laudos juntados aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 7203-04.2017.811.0012

 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: BRENO JADVAS SILVA, EULER JOSÉ GUIMARÃES, 

BARBARA MARIA DA SILVA, HUGO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO DOS SANTOS - MERCEARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000025-50.2018.8.11.0012 EXEQUENTE: EVA ARAUJO DOS 

SANTOS - MERCEARIA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA ALVES 

FEITOZA Vistos. Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a parte 

autora intimada a comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, sua 

qualificação tributária atualizada, demonstrando sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Providência necessária para 

garantir-lhe o direito de atuar no polo ativo da presente ação. Deverá, 

ainda, juntar comprovante de endereço atualizado. Intimem-se. Nova 

Xavantina/MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-50.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ARAUJO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JESSICA GABRIELE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CEL ATACADO & VAREJO (REQUERIDO)

FERNANDA BONETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010086-50.2015.8.11.0012 REQUERENTE: DENISE ARAUJO 

MARTINS REQUERIDO: JESSICA GABRIELE BARBOSA DOS SANTOS, CEL 

ATACADO & VAREJO, FERNANDA BONETTO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

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, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Xavantina/MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010334-16.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELINEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010334-16.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: NELINEIDE MARTINS 

DOS SANTOS EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. ID 11459913: 

intime-se a parte executada para manifestação, em cinco dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerimentos em cinco dias, sob pena de extinção por inércia. Nova 

Xavantina/MT, 19 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010224-51.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSUPPLY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL OAB - BA0018955A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo:  8010224-51.2014.8.11.0012 EXEQUENTE:  MINAS 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: HIDROSUPPLY EQUIPAMENTOS 

E SERVICOS LTDA. Vistos. I - Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Cartório proceder as alterações necessárias no 

sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 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, serão penhorados bens suficientes para 

garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora do 

bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou através 

de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). IV - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente nos 

bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a exequente, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 1º). 

V - Caso não seja localizada a parte executada para ser intimada da 

penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, 

será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada ou não a 

penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 

19 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-13.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 10 de abril de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de fevereiro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-53.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 10 de abril de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de fevereiro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-20.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 10 de abril de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de fevereiro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010828-12.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JACIEL ALVES BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTOM ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010828-12.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: JACIEL ALVES BUENO, JOAO 

BATISTA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: MILTOM ARAUJO DA SILVA 

V i s t o s .  D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada. Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou 

não de bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados. Importante 

salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, somente 

sendo transferido ao Judiciário tal providência quando demonstrado pela 

parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena de exonerar o 

juízo com providências que competem às partes. Ante o exposto, indefiro 

o pedido de folha retro e determino a intimação da parte exequente para 

requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, 20 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1626-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiana Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 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 publicar a sentença proferida nestes 

autos de fls. 42/43, datada em 04/08/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 1331-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento. Endereço: Av. Bandeirantes, n° 1295, Bairro 

Vila Concordia, Paranatinga -MT. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62551 Nr: 1681-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel, Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto à exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 1839-23.2015.811.0044

 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: Thais Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma de Farias Araki, Luiz Antonio de 

Castilho, Eduardo Alves de Andrade, Marcos Pinheiro de Moraes, Elice 

Trevisan de Moraes, Alaides Thomé de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 

12.306-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Broch de Campos 

- OAB:13058/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 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 que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação dos confinantes a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3901-65.2017.811.0044

 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: Maria Lucia Santos do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

contestação de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 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:

 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 que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 29/05/2018 às 17h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 6-29.1999.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Maurício Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Augusto Carlos Fernandes Alves - 

OAB:83161/SP, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, Carlos Henrique Neves - OAB:10036-MT, 

Dovair Manzatto - OAB:68673, Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT, Fatima Aparecida 

Canuto de Souza - OAB:244.612/SP, Gustavo Tomazeti Carrara - 

OAB:5967/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifeste quanto à exceção de pré-executividade de fls. 2727/2734.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32289 Nr: 531-54.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eric Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sobrinho Rossignolli, Rafael Dela 

Justina, Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Sobrinho 

Rossignolli - OAB:70052/SP, Benedito Tonholo - OAB:84036/SP, Eric 

Ritter - OAB:5.397-B

 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 que seja intimado o patrono da parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 2825-45.2013.811.0044

 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: Davina Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 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 que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55146 Nr: 1133-74.2014.811.0044

 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: Vanessa Regina Morari Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Antônio Ferreira - 

OAB:6501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Souza - 

OAB:19907-O/MT

 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 que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56122 Nr: 1826-58.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDM - Construção e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo de Oliveira 

Santos - Procurador da Fazenda Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autor para providenciar as peças 

técnicas da posse: Memorial Descritivo, Planta georreferenciada e cadeia 

Dominial da área.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1071-97.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida de Oliveira 

Scatigna - OAB:68723/SP

 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 que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 100-78.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalice Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 83954 Nr: 4224-70.2017.811.0044

 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: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63 Nr: 1248-13.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Zounar, Milton Zounar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13615 Nr: 217-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sobrinho Rossignolli, Decio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazonia Produtos Agropecuários 

LTDA., Antonio Sobrinho Rossignolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Waldomiro Vaz Ribeiro - OAB:2697/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Sobrinho 

Rossignolli - OAB:70052/SP, Décio José Tessaro - OAB:3.162/MT

 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 que seja intimado o patrono da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15591 Nr: 1901-15.2005.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu José Sanini, Romeo Mário Basso, Cecília 

Mario Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Barcelos - 

OAB:7597- B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14258/A-MT, Sisane Vanzella - OAB:5971 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22828 Nr: 1621-39.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropar Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Marielly Divina Espirito Santo - OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 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 que sejam intimadas as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 

68/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 1061-92.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Joaquim Casetta 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos, a ser expedida para Comarca de Diamantino-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 330-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 996-24.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3356-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIENEFER VASCONCELOS MACAUBAS, Adriano 

Lucas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Silva Macaúba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85574 Nr: 283-78.2018.811.0044

 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: Eneida Venancio Mignot Rocha, Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio de Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Cite-se para 

responder em 15 dias, consignando-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24270 Nr: 291-70.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio de Souza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85616 Nr: 313-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Aparecida James

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85015 Nr: 4654-22.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Marechal Cândido Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Smaniotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelcir Anibio Zmyslony - 

Procurador Jurídico do Município - OAB:29.755/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 

Zona Urbana - bairro centro.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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.

 Tendo em vista, o atestado médico carreado às fls. 610, bem como, 

considerando que houve pedido para o depoimento pessoal da parte ré 

(fls. 575/576v), acolho o pedido de fls. 609 e redesigno audiência para o 

dia 28/05/2018 às 14:00 horas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84799 Nr: 4575-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de juntada.

Designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 19/03/2018 e 

hora 15h00min a fim de ouvir as testemunhas Mauri Muller e Hudson 

Arlindo Correa de França.

Dê-se vista ao Ministério Público a fim de se manifestar a cerca do pedido 

de liberdade provisória, bem como acerca do pedido de restituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26934 Nr: 2965-21.2009.811.0044

 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: Shirlei Solange de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Andressa Caroline Tréchaud - OAB:14099-MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, Giordano B. P. F. Oliveira - 
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OAB:7.238/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 313, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos nos autos, devendo 

requerer o que entender de direito, a fim de viabilizar o prosseguimento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 4291-35.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Barros de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 534-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4903/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifestar nos autos nº 19184 e nestes autos nº 32292.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 1267-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79222 Nr: 1878-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

I – A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal. É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41, do Código de Processo Penal, 

restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado.

 De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Posto isso, recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 406, do 

Código de Processo Penal.

II – Proceda a citação do acusado para que responda a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do mandado que na resposta o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

III – Apresentada a defesa e sendo arguido preliminar ou apresentado 

documento dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispositivo do artigo 409, do Código de 

Processo Penal.

 IV – Indefiro o pedido formulados no item II, da cota ministerial, conforme 

artigo 1.373, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – Foro Judicial (CNGC).

V – Defiro os pedidos formulados nos itens III e IV, da cota ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 4434-24.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer, Rides Kreitlow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 

Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12707 Nr: 1434-70.2004.811.0044

 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: Luiz Carlos Bier, Nelma Helena Dreie Bier, Roque Luiz 

Koehler
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Reinoldo Kohler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira - 

OAB:9607-A/GO, Luciano Braga Côrtes - OAB:16.726-PR, Rodrigo 

Barbosa de Oliveira - OAB:21328/GO, Ronaldo Monteiro Feguri - 

OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Alves de Oliveira - 

OAB:9607-A/GO, Rodrigo Barbosa de Oliveira - OAB:21328/GO

 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 advogado da parte autora para 

comparecer na Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para retirar a 

Carta de Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 1388-03.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Minatto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a parte autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto à exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51025 Nr: 202-08.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirge Maria Sartori Theotonio, Adilar Sartori, 

Roseli Valiati Sartori, Adilmar Sartori, Altair Sartori, Inês Bernardete 

Gasparin Sartori, Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 364-03.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campagro Comércio De Produtos 

Agropecuários Importação e Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr César Franco - 

OAB:14091/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6057/MT, Renata Susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 2938-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

de R$ 1.380,00 (Um mil trezentos e oitenta reais), referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da 2via do 

mandado juntado às fls. 50v ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Outrossim, forneço os 

dados da Conta Bancária Central de Mandados, cito: Conta da Diretoria: 

CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta nº 12.211-4, Banco do 

Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74166 Nr: 3232-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. Riedi & Cia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudi Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Locatelli - 

OAB:37816-N/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Outrossim, impulsiono estes autos ao setor de expedição de documentos 

para expedir mandado de citação no endereço indicado às fls. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76103 Nr: 391-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ferreira Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Maria Copetti - 

OAB:7.187/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84385 Nr: 4420-40.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDO LOSS ME, Deivison Leandro Rupolo, 

Ivando Loss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 
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Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1205 Nr: 619-83.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini, Jaivo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3581 Nr: 39-19.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Barbosa de Moura, Alice Maria 

Marques Barbosa, Beomice Marques Barbosa, Josimar Marques Barbosa, 

João Gomes Bezerra, Cleumisse Marques Barbosa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora/exequente acerca da petição 

de fls. 114/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 2053-53.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lindaura de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51264 Nr: 457-63.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10215-A/MT, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Luiz 

Fernando Decanini - OAB:6865- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51807 Nr: 1009-28.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Divino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 297-04.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe & Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, daniel - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 52/54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55163 Nr: 1147-58.2014.811.0044

 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: Geronimo Pereira dos Santos Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 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 que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57662 Nr: 2876-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 3637-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Jordão Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 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 que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 433-64.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcam Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia de Freitas Castro - 

OAB:118.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60970 Nr: 964-53.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rodrigues Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 988-81.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMAO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71184 Nr: 2085-82.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Aguiar Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da não 

intimação do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72977 Nr: 2776-96.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colorado Couros Company - Industria e 

Comércio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcione Pereira dos 

Santos - OAB:17.536PR

 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 a parte executada 

para providenciar e encaminhar a este Juízo, mosaico de localização com 

abrangência do imóvel registrado sob n° de matrícula 1.021, registrada na 

CRI de Paranatinga-MT (cópia da certidão de inteiro teor e ônus em anexo), 

bem como a certidão de localização do título de origem da matrícula com as 

devidas coordenadas para viabilizar a sua localização via sistema GPS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84080 Nr: 4288-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonata Biavatti Reggiani, Roselene Pereira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Outrossim, providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta 

precatória de citação da requerida, a ser expedida para Comarca de 

Primavera do Leste-MT, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84087 Nr: 4293-05.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Machado Monteiro Lrighel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 

(quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 4387-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte - 

Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 1468-93.2014.811.0044

 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: Maria Auxiliadora de Farias

 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

 DECISÃO

 Conforme entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo ente público em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa. Confira:

ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTOS. LEI 8.880/94. 

CONVERSÃO EM URV NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. PERDA REMUNERATÓRIA A SER 

AFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 2. Conforme entendimento 

desta Colenda Corte "somente em liquidação de sentença há de se apurar 

a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 

13/6/12). (...) (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1304009/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, 

DJe 28/06/2013)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. tribunal. Note-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO 

DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – 

MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 

– OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS 

QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 

11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 

2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que 

sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necesária 152159/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Nesse cenário, revendo e alterando posicionamento anteriormente 

adotado, entendo que é necessária a prévia liquidação do julgado para 

apurar a efetiva defasagem remuneratória do servidor.

 Por consequência, não há como obrigar o ente público a implantar, desde 

já, a diferença remuneratória em favor do servidor, haja vista a iliquidez do 

comando judicial.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 509, I, do CPC, determino a 

liquidação da sentença por arbitramento.

Proceda-se a correção da classe processual junto à Distribuição e 

Autuação.

Após, intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 510 do CPC).

 Paranatinga/MT, 19 de junho de 2017.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 1468-93.2014.811.0044

 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: Maria Auxiliadora de Farias

 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

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das partes 

para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 253-43.2018.811.0044

 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: Luci Mayumi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 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 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ.

Após, conclusos para deliberação.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85514 Nr: 254-28.2018.811.0044

 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: Deni Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 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 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 250-88.2018.811.0044

 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: Valda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 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 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85720 Nr: 358-20.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Francisco, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO PIRES FERREIRA - 

OAB:33844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo 

Civil.

Assim, defiro, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o (a) 

requerido (a) o cumpra, ficará isento (a) de custas e honorários 

advocatícios (artigo 701, § 1º do Código de Processo Civil) fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento no valor de 10% sobre 

o valor da causa.

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o (a) requerido (a) poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Cite-se, na forma requerida, com as advertências legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85824 Nr: 401-54.2018.811.0044

 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: Antonio Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 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 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC).

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 414-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUTRALE TRADING BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em razão da distribuição por dependência, apensem-se estes autos aos 

de Código. 79674.

Após, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85587 Nr: 290-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Exata Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 
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OAB:19722/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo 

Civil.

Assim, defiro, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o (a) 

requerido (a) o cumpra, ficará isento (a) de custas e honorários 

advocatícios (artigo 701, § 1º do Código de Processo Civil) fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento no valor de 10% sobre 

o valor da causa.

Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, o (a) requerido (a) poderá 

oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Cite-se, na forma requerida, com as advertências legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85785 Nr: 384-18.2018.811.0044

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a presente exordial.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85820 Nr: 400-69.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85905 Nr: 426-67.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Voney Rodrigues Goulart, Maria Rubia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique-se a Sra. Gestora se houve a impressão correta da inicial, vez 

que ausente o verso das páginas.

 Após a devida retificação da inicial, apensem-se estes autos aos de Cód. 

72177, vez que distribuído por dependência.

 Cumpridas as diligências, tornem-me conclusos.

 Cumprra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GALDINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/05/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

17/05/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 
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pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/05/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/05/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/05/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/05/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO INACIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIAINE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 151049

Numeração Única: -

Unidade de origem: Peixoto de Azevedo

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: FRANCISCO CARLOS JATUBÁ

Advogado(s): -

Requerido: ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Peixoto de Azevedo para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 22/02/2018 às 14:30

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 38 - Centro - CEP.: 78530-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3056-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILSON DINIZ COSTA, JEFERSON ORTI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu Izailson Diniz Costa, para que, no 

prazo legal, apresente as razões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 4093-61.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CENTENARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, Maria Claudia Silva Policarpo - OAB:20841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00( trinta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3056-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILSON DINIZ COSTA, JEFERSON ORTI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 Certifico e dou fé que, as razões ao recurso interposto pela defesa do 

réu Jeferson Orti da Silva, são tempestivos.

 Certifico ainda que, o advogado de defesa do réu Iazilson Diniz Costa, 

regularmente intimado, através do DJE nº 10183, de 22/01/2018 e 

publicado no dia 23/01/2018, deixou escoar o prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64461 Nr: 1648-12.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Código nº 64461

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.147), considerando que o recuperando teve 

direito a progressão de regime na data de 28/09/2016, bem como que teve 

direito à concessão de livramento condicional na data de 14/07/2016, 

conforme cálculo de pena em anexo, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 1613-23.2011.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA PASSOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 43446

Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas em fls. 156vº, intime-se a 

exequente para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 2873-62.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80674

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para o INSS apresentar contestação, 

posto que devidamente citado/intimado em fls. 37vº.

Conceda-se vista dos autos às partes para manifestar acerca da perícia, 

bem como, querendo, apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) 

dias, voltando-me conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83855 Nr: 1443-41.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO EDSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83855

Vistos em correição.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que o 

requerido mudou de endereço, bem como que a filha do Sr. Ivo, por nome 

Kely afirmou que seu pai teria vendido o veículo, objeto da lide (fls.35), 

intime-se a parte autora, para dar andamento no feito, concernente em 

declinar o endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a 

conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do 

Dec. Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85948 Nr: 2868-06.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 85948

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para o autor recolher as custas 

processuais (artigo 290, do CPC).

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70719 Nr: 130-16.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70719

Vistos em correição.

Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV.

Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

parte exequente.

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43209 Nr: 1376-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 43209

Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.
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Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73907 Nr: 2200-06.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRAZ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73907

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida, bem como 

que o veículo, objeto da lide ainda não foi localizado (fls. 75), intime-se a 

parte autora, para dar andamento no feito, concernente em declinar o 

endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a conversão da 

busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do Dec. Lei 

911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80459 Nr: 2766-18.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DONIZET CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80459

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls.93, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, concernente em 

comprovar nos autos o requerimento administrativo prévio junto à 

requerida e negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42177 Nr: 354-90.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RIBEIRO DE QUEIROZ, MARTA RIBEIRO DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 42177

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls.203, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, concernente em 

comprovar nos autos o requerimento administrativo prévio junto à 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 224-66.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAMPOS PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Ante o exposto, julgo, com resolução de mérito, IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ANA CAMPOS PEDROZA com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Deixo de condenar o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

porque não comprovada a má fé exigida pelo art. 18 da Lei n. 7.347/85, 

pois “se não há má-fé no ajuizamento da ação civil pública, o Ministério 

Público não pode ser condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios” (STJ, REsp 1177597 RJ 2010/0017153-0, Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 23/11/2010).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo, 20 de fevereiro de 

2018.EVANDRO JUAREZ RODRIGUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80730 Nr: 2901-30.2016.811.0023

 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: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE DUFFECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.O caso é de julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria é 

exclusivamente de direito, houve reconhecimento da dívida, a prova é 

documental e está juntada nos autos.O procedimento monitório não exige 

os requisitos do título executivo, pois afinal o que se pretende é a 

constituição de um título executivo, portanto não há que se discorrer sobre 

liquidez ou certeza da obrigação.Ao contrário, a lei exige a ausência da 

força do título executivo, há somente a necessidade de prova escrita 

[art.701, §2º do CPC].A parte Autora apresentou o fato constitutivo do seu 

direito, não havendo qualquer defesa ou impugnação (fl. 25).Desta monta 

t e m - s e  p o r  v e r d a d e i r o s  o s  f a t o s  e x p o s t o s  p e l a 

requerente.DISPOSITIVO:Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido veiculado na ação monitória pela empresa R. REBELATTO 

COMÉRCIO - ME, por consequência, CONSTITUO o título executivo judicial 

em desfavor do réu ORESTE DUFFECK, na forma do artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil, no valor de R$ 17.024,67 [dezessete mil e vinte 

quatro reais e sessenta e sete centavos], corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC/IBGE a partir da propositura da ação e acrescido de juros de 

1% ao mês, a partir da citação.RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte ré no 
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pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Tendo 

em vista o tempo e o lugar da prestação do serviço, a revelia, a natureza e 

a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, arbitro 

os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, na forma do 

artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-73.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

HENIVAN GABRIEL GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

HENIVAN GABRIEL GUEDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000127-73.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: HENIVAN GABRIEL 

GUEDES, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, HENIVAN GABRIEL GUEDES PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, HENIVAN GABRIEL GUEDES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA 

DA REQUERIDA, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, opino por: a) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a inexistência do débito de 

R$2.540,22 (dois mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos); 

c) condenar a parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. 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: 1000127-73.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

HENIVAN GABRIEL GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

HENIVAN GABRIEL GUEDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000127-73.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: HENIVAN GABRIEL 

GUEDES, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, HENIVAN GABRIEL GUEDES PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, HENIVAN GABRIEL GUEDES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

(S) DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, opino por: a) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a inexistência do débito de 

R$2.540,22 (dois mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos); 

c) condenar a parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-70.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO POR MÔNICA VILELLA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010033-70.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA RODRIGUES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO 

POR MÔNICA VILELLA PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO POR 

MÔNICA VILELLA 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 

17/04/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

IMPLICARÁ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUIS, COM FULCRO 

NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-12.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ELIANE LUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010000-12.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.933,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELIANE LUZ 

BRITO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): IRINEU PAIANO FILHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença:Vistos em correição. Trata-se de Embargos de Declaração 

oposto pela requerida no intuito de ver sanada eventual omissão. Alega a 

embargante que a decisão ora embargada julgou parcialmente procedente 

o pedido da inicial, entendendo como indevido a totalidade da R$ 993,38 

(novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos). Aduz, ainda, 

que o débito objeto da lide, refere- se à fatura de recuperação de 

consumo no valor R$ 795,84 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta 

e quatro centavos), a qual foi lançada na fatura de consumo relativa ao 

mês de dezembro/2015, na forma de consumo recuperado. Pois bem. Nos 

exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: "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." Em análise dos autos, constata-se 

que não houve omissão no ato decisório que justifique a sua retificação 

por meio de embargos de declaração. Em verdade, o julgamento parcial da 

demanda, consubstancia-se na improcedência do pleito de indenização 

por danos morais e no acolhimento da inexistência do débito referente ao 

citado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tomando por base o 

montante de R$ 993,38 (novecentos e noventa e três reais e trinta e oito 

centavos), nos estritos termos do pedido inicial. Sendo assim, a mera 

discordância sobre entendimento firmado pelo julgador não constitui objeto 

passível de retificação por meio de embargos, cabendo a parte 

interessada reverter a decisão pela via adequada, isto é, recurso 

inominado. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS 

DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se inalterada a sentença embargada. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito 

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: 8010000-12.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE LUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010000-12.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.933,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELIANE LUZ 

BRITO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO (A) DA REQUERIDA, do inteiro teor 

da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Vistos em correição. Trata-se de Embargos de 

Declaração oposto pela requerida no intuito de ver sanada eventual 

omissão. Alega a embargante que a decisão ora embargada julgou 

parcialmente procedente o pedido da inicial, entendendo como indevido a 

totalidade da R$ 993,38 (novecentos e noventa e três reais e trinta e oito 

centavos). Aduz, ainda, que o débito objeto da lide, refere- se à fatura de 

recuperação de consumo no valor R$ 795,84 (setecentos e noventa e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), a qual foi lançada na fatura de 

consumo relativa ao mês de dezembro/2015, na forma de consumo 

recuperado. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: "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." Em análise dos autos, 

constata-se que não houve omissão no ato decisório que justifique a sua 

retificação por meio de embargos de declaração. Em verdade, o 

julgamento parcial da demanda, consubstancia-se na improcedência do 

pleito de indenização por danos morais e no acolhimento da inexistência 

do débito referente ao citado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), 

tomando por base o montante de R$ 993,38 (novecentos e noventa e três 

reais e trinta e oito centavos), nos estritos termos do pedido inicial. Sendo 

assim, a mera discordância sobre entendimento firmado pelo julgador não 

constitui objeto passível de retificação por meio de embargos, cabendo a 

parte interessada reverter a decisão pela via adequada, isto é, recurso 

inominado. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS 

DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se inalterada a sentença embargada. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito 

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: 1000019-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000019-10.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 698,29; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELIZABETH DOS 

SANTOS COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES 

EVESON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 19/03/2018, às 13:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito e implicará na condenação das custas processuais, 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 
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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: 1000020-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI HENKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000020-92.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.973,34; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: AMAURI HENKE DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: JONES 

EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 19/03/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resoluçao do mérito e implicará no pagamento das custas processuais, 

com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000021-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 375,56; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: TAIANE LIMA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES EVERSON 

CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

e implicará no pagamento das custas processuais, com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000022-62.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 173,94; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: TAIANE LIMA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES EVERTON 

CARDOSO 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 

19/03/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito e implicará no 

pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 51, I da Lei 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000023-47.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 111,81; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SOLANGE DE 

SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES EVERSON 

CARDOSO 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 

19/03/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim 

de que informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo 

pericial, se for o caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente 

(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 

Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito e implicará no 

pagamento das custas processuais. 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: 1000024-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000024-32.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 34,55; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA SOLANGE DE 

SOUSA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): JONES EVERSON 

CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 19/03/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resoluçao do mérito 

e implicará no pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

SUBMARINO S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000026-02.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EMILIANA BORGES 

FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: SUBMARINO S/A., HORIZONTE DIGITAL 

FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

SUBMARINO S/A., HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO 

E EXPORTACAO LTDA - EPP 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 19/03/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

e implicará no pagamento das custas processuais, com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-41.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000155-41.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 645,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY LOPES DA 

ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: DIOGO FREITAS DE SOUZA PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Sebastião Mariano Costa 

Pereira Junior Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para no prazo 

legal de 5 (cinco) dias informar o endereço correto do Reclamado, sob 

pena de extinção do feito. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-65.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000134-65.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO GOMES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito atualizado abaixo, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir o valor integral do débito. DEBITO: 4.290,20 

(quatro mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos), acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da citação, bem como 

ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros 

legais a contar da data da sentença, perfazendo o valor de R$ 8.290,20 

(oito mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos) acrescidos de juros 

e correção monetária, nos termos da sentença. 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: 8010016-29.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010016-29.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 26.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA DA SILVA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

21/03/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 
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indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

IMPLICARÁ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-29.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010016-29.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 26.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA DA SILVA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIATÓRIA que se realizará no dia 

21/03/2018, às 13:00, 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-70.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE TEODORO DE JESUS (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000166-70.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSEANE TEODORO 

DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

JOSEANE TEODORO DE JESUS Endereço: Rua Treze de Maio, 04, Mãe de 

Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 PEIXOTO DE AZEVEDO, 

20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

(ADVOGADO (A) DA PROMOVIDA) Procedo a Intimação da promovida, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 19 de março de 

2018, às 15h40min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2018-DF

O Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Conceder a servidora Roseli Aparecida Demarchi Nascimento, Técnica 

Judiciário, matricula 2836, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa aos 

qüinqüênios de 11/02/2013 a 11/02/2018, nos termos do art. 109 da Lei 

Complementar nº 04/90, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Cadastro de Pessoal da 1ª Instância do Tribunal de 

Justiça.

 Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2018.

 Cl áudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 151589 Nr: 8692-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SÁ - 

OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 15 de Março de 2018, às 15:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 3389-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, vez que a data fixada é 

diversa da cessação do benefício para alterar o dispositivo para: “Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio 

doença ao autor a partir da data do requerimento administrativo (10 de 

abril de 2010), o que se deu primeiro), calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, que converto para aposentadoria por invalidez.”. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 390-26.2015.811.0013

 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: Antonio Ferreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de ANTÔNIO FERREIRA DE CAMPOS, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso tão somente em razão dos índices 

aplicados para correção da dívida.

Vislumbro, dessa forma, que há discrepância dos valores apresentados 

pelas partes em razão do método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo exequente, verifico que foi 

aplicado correção monetária conforme índice previsto no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado de maneira correta, sendo 

que encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento 

dos tribunais regionais federais, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015)”.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos do contador judicial.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105596 Nr: 4399-31.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia de Sales Wandel Rei Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - 

OAB:5111

 Defiro o requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126426 Nr: 6451-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Carpene Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi intimada para manifestar-se nos autos 

sobre os embargos, e até a presente data nada consta nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160934 Nr: 857-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Aparecida Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III do NCPC. Arquive-se, com as baixas necessárias e 

levantamento em eventuais penhoras. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45749 Nr: 2390-43.2008.811.0013

 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: Diego Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur -Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Bertin Ltda, 

Meire Lopes de Souza, Francisco Araujo Valadares, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205, 

Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Araujo da Costa - 

OAB:, Aquiles Tadeu Guatemozim - OAB:121377/SP, Augusto 

Assumpção - OAB:13.279/MT, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ 

ALVES - OAB:5.278-B, Luciana Zamproni - OAB:OAB-RO 2062, 

Lucineide Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973, PEDRO 

MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7585/MT, Ricardo Batista Blasi - 

OAB:12249/MT, RODRIGO CÉSAR CALDEIRA - OAB:

 Certifico que em cumprimento ao R. despacho de fls. 804,entrei em 

contato com o perito nomeado DR. Francisco Araújo Valadares e o mesmo 

informou que não tem interesse em realizar a perícia, haja vista que 

encontra-se trabalhando na Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98254 Nr: 1326-51.2015.811.0013

 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: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 498 de 746



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125625 Nr: 6051-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A., REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Certifico que decorreu o prazo para o perito manifestar-se em dez dias 

acerca da possibilidade de redução do valor dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145348 Nr: 5852-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou do pedido administrativo à 

autarquia, o que for mais antigo, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os valores da pensão desde a data de falecimento dos genitores, bem 

como, honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º e incisos do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146016 Nr: 6150-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA DE LIMA BRIGIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou do pedido administrativo à 

autarquia, o que for mais antigo, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os valores da pensão desde a data de falecimento dos genitores, bem 

como, honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º e incisos do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146026 Nr: 6159-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146032 Nr: 6164-66.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou do pedido administrativo à 

autarquia, o que for mais antigo, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os valores da pensão desde a data de falecimento dos genitores, bem 

como, honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º e incisos do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147822 Nr: 6963-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZETE DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o embargado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132916 Nr: 526-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilto Francisco Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos Autos é tempestivo, 

portanto abro vistas para a parte autora contrarazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135293 Nr: 1581-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi citada e até a presente data não 

apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 4568-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143174 Nr: 4920-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143554 Nr: 5031-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ESPINOZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145672 Nr: 5978-43.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Nalva Abade Tiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 
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administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145884 Nr: 6085-87.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ZANRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145888 Nr: 6086-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Job Tiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146100 Nr: 6202-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA RODRIGUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo o que se deu primeiro.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 10278-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mlds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LEMES DOS SANTOS, Filiação: 

Geralda Lemes da Silva e Hilario de Lima, data de nascimento: 28/06/1951, 

brasileiro(a), natural de Inhapim-MG. 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: Suma... MARIA LEMES DOS SANTOS, brasileira, 

casada, do lar, com documento de identificação e CPF desconhecidos, 

residente e domiciliada em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, devendo, 

portanto, ser citada por edital, pelas razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas: I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Inicialmente, pugna, perante 

Vossa Excelência para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita, 

garantido pelo art. 4º da Lei nº. 1.060/1950 c/c alterações introduzidas 

pela Lei nº. 7.510/86, vez que se declara pobre no sentido jurídico do 

termo, conforme declaração anexa, não podendo arcar com custas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e 

de sua família; II – DOS FATOS 1. O Requerente contraiu núpcias com a 

Requerida no dia 27 de maio de 1978, sob o Regime de Comunhão Parcial 

de Bens, sem realização de pacto antenupcial, conforme comprova cópia 

da Certidão de Casamento anexa; Estão separados de fato há mais de 35 

(TRINTA E CINCO) ANOS, ou seja, desde o ano de 1982, não havendo 

possibilidade de reconciliação; 2. Na constância da união não tiveram 

filhos e nem adquiriram bens imóveis a serem objetos de partilha; Os 

móveis e utensílios domésticos que guarneciam a casa do casal à época, 

por ocasião da separação de fato ficaram para a Requerida; 3. É 
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importante salientar, por oportuno, que a Requerida desde a separação de 

fato ocorrida no ano de 1982, ou seja, há mais de 35 (TRINTA E CINCO) 

ANOS, está em local incerto e desconhecido do Requerente, não 

mantendo com ela, durante todo esse tempo, qualquer vínculo sócio 

afetivo e/ou econômico; 4. Ressalte-se que durante esse interregno, entre 

a resolução da sociedade conjugal e o ajuizamento da presente demanda, 

a Requerida encontra-se em lugar incerto e desconhecido desde alguns 

anos depois da separação de fato, tendo resultado infrutíferas todas as 

diligências empreendidas pelo Requerente, no intuito de descobrir seu 

paradeiro, não restando outra opção senão requerer a citação editalícia da 

mesma; 5. Após o divórcio a Requerida deverá voltar a usar o nome de 

solteira, ou seja, MARIA LEMES DA SILVA, retirando o sobrenome do 

Requerente; 6. Como nunca procurou o Requerente para cobrar qualquer 

ajuda financeira, a Requerida deve possuir meios próprios de 

subsistência, dispensando o Requerente de qualquer obrigação nesse 

sentido....

Despacho/Decisão: Suma....CITE-SE...

Observações: INTIMAR AINDA PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUIZO 

NA AUDIÊNCIA DESIGNADA DIA 11 D EMAIO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

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, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156347 Nr: 10971-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mendes Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Rapchan Ltda, Sementagro 

Comércio e Rpresentações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

ALMEIDA PRADO GAZZETTI - OAB:113573

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161831 Nr: 1225-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veicúlos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Kardec Paula de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159583 Nr: 218-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI União MS/TO/OESTE DA BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Ferreira Cano Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161454 Nr: 1080-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISIELI BOCORNI - OAB:175898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

no CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agende informo a dia 17 de maio de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161698 Nr: 1182-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

no CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agende informo a dia 16 de maio de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161406 Nr: 1056-22.2018.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

no CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agende informo a dia 16 de maio de 2018, às 15:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 5605-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA NASCIMENTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FRAGA SILVEIRA - 

OAB:321591, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

A análise do pedido formulado às fls. 190/192 restou prejudicada em 

razão do teor da decisão de fls. 223/227 pelo e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Deste modo, em razão da suspensão da ordem de busca e apreensão, 
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determinada às fls. 186/187, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao 

cumprimento dos demais comandos constantes do referenciado decisório, 

notadamente no que concerne à realização dos estudos psicossociais.

INTIMEM-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137740 Nr: 2735-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVARISTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de Ref. 69, na exata medida em que não se 

concedeu antecipação dos efeitos da tutela nos autos.

No mais, CUMPRA-SE integralmente as determinações contidas na 

sentença de Ref. 61, REMETENDO-SE os autos ao e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, em reexame necessário.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86928 Nr: 4605-16.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Itamarati S/A, Nobre Seguradora do 

Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960, Rafael Oliveira Favretto - OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, Maria Emilia 

Gonçalves de Rueda - OAB:OAB/PE 23748

 Processo nº 4605-16.2013.811.0013

Código nº 86928

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANA MARIA 

CAMPOS em desfavor EXPRESSO ITAMARATI S/A.

Considerando que a executada foi devidamente intimada da penhora 

realizada no feito, e não se manifestou (fl. 445), DEFIRO o pedido de fls. 

450/451, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

penhorados de fl. 435, verificando-se os dados bancários da autora 

trazidos na referida petição.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, tão somente 

em relação às partes supramencionadas.

Por outro lado, considerando que a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A encontra-se em liquidação extrajudicial, que inclusive, à 

execução da lide secundária está suspensa (fls. 290/290vº), 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149394 Nr: 7596-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a impossibilidade de se realizar audiência de conciliação, 

aprazo nova data para a realização da solenidade, qual seja, 22 de maio 

de 2018, às 15h00min

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação.

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE a(s) requerida(s) para que 

compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 5 (cinco) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação (art. 7º da Lei 11.804/2008), 

caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

(sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, 

para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157205 Nr: 11426-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILIAN DE OLIVEIRA TAVARES, Cpf: 

05811927100, Rg: 22913700, Filiação: Ormezina Ruela de Oliveira e Rener 

José Tavares, data de nascimento: 14/03/1996, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 6596907784. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 746,11 (Setecentos e quarenta e seis reais e onze 

centavos)

Resumo da Inicial: A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor do exequente. 

Processado regularmente o feito, foi proferida decisão condenatória 

fixando a obrigação alimentar em 19,03% do salário mínimo vigente, o que 

perfaz, atualmente, a quantia de R$ 178,31 (cento e setenta e oito Reais e 

trinta e um centavos de Real). Acontece que o executado, desrespeitando 

ordem judicial, sem qualquer justificativa, não está cumprindo com seu 

dever inerente ao poder familiar, e não pagou a quantia satisfatória aos 

valores referentes aos meses de março até a presente data, razões pelas 

quais se impõem o estabelecimento desta etapa satisfativa. As parcelas 

referentes aos três últimos meses já estão sendo cobradas em 

procedimento de cumprimento de sentença pelo rito prisional, sendo que o 

presente feito refere-se, apenas, as parcelas compreendidas entre março 

e maio de 2017 e deve ser estabelecido por carta de sentença.
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Despacho/Decisão: Vistos em correição.DETERMINO a busca de endereço 

da parte executada junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel), 

Renajud e Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160580 Nr: 700-27.2018.811.0013

 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: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada.Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC.Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que 

a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar 

e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 17/05/2018, às 

15h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, façam os autos 

conclusos.Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para 

que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente.Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo 

legal.Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 14919 Nr: 1705-46.2002.811.0013

 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: CdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdO, EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1705-46.2002.811.0013

Código nº 14919

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 231/234 e, por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvarás de levantamento dos valores vinculados aos 

presentes autos, consignando-se os dados informados na peça 

processual de fls. 222/223.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84036 Nr: 1495-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarraf & Gasques Administração de Bens Próprios Ltda, 

Francisca Evangelista Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4.899-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Autos do processo nº 1495-09.2013.811.0013

Código nº 84036

Vistos.

Considerando que a audiência de conciliação aprazada na decisão de fl. 

389 não foi realizada por conta do deferimento do pedido de suspensão 

da marcha do processo formulado pelas partes, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 4 de maio de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de conciliação.

Com ou sem conciliação, REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério 

Público para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 

178, inciso II, do NCPC.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 1947-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº. 1947-82.2014.811.0013

Cód. nº. 90190

Vistos.

INTIME-SE novamente o autor, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se se houve o integral 

cumprimento do acordo celebrado nos autos, sob pena de sua inércia 

ensejar a extinção pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II do NCPC).

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98851 Nr: 1595-90.2015.811.0013
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPRGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

327/330.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110646 Nr: 329-34.2016.811.0013

 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): DGC, EJDS, EFDS, RDSM, AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Bruna S. Oliveira Costa - OAB:377.591/SP., 

MARIO GUIOTO FILHO - OAB:93534, Melissa Mayra De Paula Sanhes 

Curi - OAB:272.170/SP

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

1.379/1.384.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123603 Nr: 5191-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gouveia de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo PEDRO GOUVEIA 

DE MACEDO contra COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 372/374 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 373 [item 3].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152970 Nr: 9409-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 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) MARIA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, viúva, portadora da cédula 

de identidade tipo RG sob o n.º 358799 SSP/MT e do CPF sob o n.º 

298.617.131-15, residente e domiciliada na Av. Florespina Azambuja, 

1237, centro, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, OUTORGA 

procuração “apud acta” ao Dr. Rafael Nevack Ribeiro, inscrito na OAB/MT 

15.196, domiciliado à Rua Vera Lúcia 1039 Centro, Pontes e Lacerda/MT, 

com os poderes insertos no art. 105, “caput”, do NCPC, inclusive para 

receber, dar quitação e levantar valores.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por MARIA APARECIDA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando 

o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão 

do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 
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relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. 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 n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar nos documentos 

trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da autora ser 

lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o entendimento 

de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao aduzir que “a 

qualificação como trabalhador rural em documento público é extensível ao 

cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012).

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Brasilina Dias de Jesus e Oliver 

Rodrigues foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pela autora e 

sua família desde longa data. E conforme definição dada pelo art. 11 da Lei 

nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:
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Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 13 de junho de 2017 (fl. 12), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Maria Aparecida de 

Souza; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 13 de junho de 2017.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160633 Nr: 736-69.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.RECEBO a petição de folhas retro como emenda da petição 

inicial.REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para incluir no polo 

passivo as menores K. K. F. O “e” K.F.O, representada por Lúcia Cristina 

Ferreira, junto ao cadastro do sistema Apolo.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.Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 2 de agosto de 2016, às 15h00min.Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público e, 

após, à conclusão para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90055 Nr: 1829-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paulo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1829-09.2014.811.0013

Código nº 90055

Vistos.

Considerando a concordância do autor (fl. 161) e a inércia da autarquia ré 

(fl. 163), HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 152/156 e, para tanto, 

DETERMINO a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à 

Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a 

realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 9.244,15 (nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze 

centavos), em benefício de Ramão Wilson Junior (art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor 

e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito e;

II – R$ 119.530,69 (cento e dezenove mil, quinhentos e trinta reais e 

sessenta e nove centavos), em benefício de Antonio Paulo Nascimento 

(art. 535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se o precatório e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93104 Nr: 4281-89.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo José Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4281-89.2014.811.0013

Cód. nº. 93104

Vistos.

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Além disso, em razão da ausência, até o momento, de atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso, DETERMINO o integral cumprimento do 

interlocutório de fls. 152/153vº.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125341 Nr: 5965-78.2016.811.0013
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 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Em razão do exposto, AFASTO a preliminar ventilada.Ademais, 

compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se.Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento.Em assim sendo, considerando a inexistência de questões 

preliminares a serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o 

à fase instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide (i) a 

demonstração da autoria e da materialidade do ato imputado ao réu na 

inicial; (ii) a efetiva demonstração do prejuízo ao erário e/ou 

enriquecimento ilícito por parte do réu; e (iii) o seu montante, a fim de 

subsidiar eventual condenação do réu a ressarci-lo. Deste modo, para a 

sua elucidação, DEFIRO a produção de prova oral, consistente na colheita 

d o  d e p o i m e n t o  d e  t e s t e m u n h a s  o p o r t u n a m e n t e 

arroladas.Consequentemente, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 9 de 

maio de 2018, às 15h45min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.Ademais, na forma do 

art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 2495-15.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignes Pereira Dan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por IGNÊS PEREIRA 

DAN em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 285, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 292).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 285, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 283, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 1208-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento 

das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 [...]III - DISPOSITIVO

61. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:

a) CONDENAR WESLEY BASTOS DE SOUZA como incurso nas

sanções previstas no art. 157, incisos I, II e IV, do Código Penal;

b) CONDENAR FARLEI LOURDES DE JESUS nas sanções previstas no

art. 157, incisos I, II e IV, do Código Penal;

 ESTADO DE MATO GROSSO

c) desclassificar a conduta descrita no art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03

e, portanto CONDENAR DIEGO JOSÉ DA SILVA nas sanções

previstas no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 157, incisos I, II e

IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal;

d) com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

ABSOLVER WESLEY BASTOS DE SOUZA, FARLEI LOIURDES DE

JESUS e DIEGO JOSÉ DA SILVA da imputação prevista no art. 288,

par. único, c/c art. 69, ambos do Código Penal. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460-B/MT

 Processo n. 127-23.2017.811.0013 (131909)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURÍ – em que o réu 
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FLÁVIO RODRIGUES MACEDO, foi pronunciado para julgamento perante o 

Conselho de Sentença desta unidade judiciária, pela suposta prática do 

crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código 

Penal).

À ref. 114 foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal exarada 

em 15/1/2018.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação das partes, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas, até no máximo 5 

(cinco), que irão depor em plenário, podendo, inclusive juntar documentos 

e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88004 Nr: 5742-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Vieira dos Santos, Márcio Rodrigues de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janne Ribeiro - 

OAB:14344-GO, Laurissol Pereira da Silva - OAB:20.564-GO, Ramão 

Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu Márcio Rodrigues de 

Sousa/APELADO apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 INTIMAR A DEFESA dos acusados FARLEI LOURDES DE JESUS e 

WESLEY BASTOS DE SOUZA do inteiro teor da r. sentença a seguir 

transcrita em suma: ...]III - DISPOSITIVO 61. Por todo o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

a) CONDENAR WESLEY BASTOS DE SOUZA como incurso nas sanções 

previstas no art. 157, incisos I, II e IV, do Código Penal;

b) CONDENAR FARLEI LOURDES DE JESUS nas sanções previstas no art. 

157, incisos I, II e IV, do Código Penal; ESTADO DE MATO GROSSO c) 

desclassificar a conduta descrita no art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03 e, 

portanto CONDENAR DIEGO JOSÉ DA SILVA nas sanções previstas no 

art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 157, incisos I, II e IV, c/c art. 69, 

ambos do Código Penal;

d) com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal 

ABSOLVER WESLEY BASTOS DE SOUZA, FARLEI LOURDES DE JESUS e 

DIEGO JOSÉ DA SILVA da imputação prevista no art. 288, par. único, c/c 

art. 69, ambos do Código Penal. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144903 Nr: 5648-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemiro Cardoso de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva das duas testemunhas policiais 

militares e interrogatório do réu para o dia 21/03/2018, às 13h00min.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intimem-se testemunhas, réu, MP e DP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, JBPdS, SOdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da acusada, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a 

necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque 

em dados concretos dos autos.Aguarde-se o retorno da missiva expedida 

para o interrogatório da requerente/acusada.Cientifique-se o Ministério 

Pública e à Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 179-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 29 de junho de 

2018 às 15h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a sentença penal condenatória proferida, de 

modo que SE INTIME a defesa técnica dos acusados FARLEI LOURDES DE 

JESUS e WESLEY BASTOS DE SOUZA, para a devida ciência e 

manifestação.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134763 Nr: 1348-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 (...)Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e presentes os 

indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO RONEY RODRIGUES SILVA, 

qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do 

Código Penal.34.Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de 

Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para 

a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o 

réu responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela 
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prática de crime de homicídio qualificado, ser colocado em liberdade.

(...).Assim, se o crime atribuído ao acusado é hediondo e se a maneira de 

execução revela a periculosidade do agente, resta evidenciado o risco a 

ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3º, c/c art. 

312 ambos do CPP, em caso de recurso, não concedo ao réu o direito de 

recorrerem em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161500 Nr: 1100-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

Em apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva formulado 

pela i. Defesa Técnica do autuado/flagrado, constato que resta inalterada 

a situação fática e jurídica exposta na decisão proferida em 4/2/2018 e 

reanalisada em 6/2/2018, oportunidades em que foram devidamente 

justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à 

decretação da prisão preventiva.

Meras condições pessoais favoráveis, ressalte-se, são insuficientes para 

elidir os pressupostos considerados na aludida decisão, consoante firme 

orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que 

persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, 

CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 

(Habeas Corpus nº 284.593/SC (2013/0407262-4), 5ª Turma do STJ, Rel. 

Moura Ribeiro. j. 06.02.2014, unânime, DJe 12.02.2014).

 Saliento, ainda, que está sobejamente evidenciado nos autos a gravidade 

concreta do agente e do delito (Estupro), uma vez que perpetrado, em 

princípio, por policial militar aposentado em veículo coletivo, o qual tentou 

evadir-se do local, logo após a prática do crime, cuja fuga foi obstada pelo 

motorista.

 Portanto, essas referidas circunstancias extraordinárias colocam em 

risco a paz social e a integridade física e psicológica da ofendida, e 

inclusive dos demais familiares, razão porque a manutenção da 

segregação provisória é medida imperiosa para assegurar a aplicação da 

lei penal e garantir a ordem pública.

Ademais, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, 

como pretende a combativa defesa do flagrado, até mesmo porque 

nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado restou 

comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e 

materialidade que emanam dos autos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, de 

modo que mantendo a ordem de custódia, tal como foi lançada, em 

consonância com o parecer ministerial.

Cientifique-se o Ministério Pública e a Defesa técnica, esta via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161505 Nr: 1106-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Sonda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Ademais, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, 

como pretende a combativa defesa do flagrado, até mesmo porque 

nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado restou 

comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e 

materialidade que emanam dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva, de modo que mantendo a ordem de 

custódia, tal como foi lançada, em consonância com o parecer ministerial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161258 Nr: 1015-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lemes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos 

suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em 

vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta 

do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).Desta 

feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do autuado, e MANTENHO 

A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a necessidade 

da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque em dados 

concretos dos autos.Cientifique-se o Ministério Pública e a Defensoria 

Pública/Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83457 Nr: 860-28.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviana de Jesus Hidalgo - 

OAB:16042

 Vistos.

 Em relação ao cálculo de liquidação de pena de fl. 182, ressalto que fora 

devidamente providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de 

Pena – MGP, diante de sua utilização obrigatória, conforme Provimento n. 

19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ.

 Desta feita, após ciência inequívoca e ausência de impugnação das 

partes (fls. 183/184), HOMOLOGO os termos do aludido memorial, para os 

devidos fins legais/jurídicos.

 No mais, considerando a juntada de novo controle de comparecimento, 

DETERMINO a realização de memorial de cálculo atualizado, pelo Sistema 

de Módulo de Gerenciamento de Penas - MGP, considerando sua 

obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 1.786 da 

C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.

 Ato contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162237 Nr: 1426-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Roberto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enádia Garcia dos Santos 

Ribeiro - OAB:8249-A

 Vistos.

Em atenção ao contido na presente missiva, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 21/3/2018, às 15h00min, com o fito de proceder a 

oitiva da vítima Crisraine Lopes Ferreira.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública/Defesa Técnica.

Comuniquem-se o juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010069-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAMILO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar nos autos os dados 

bancários para liberação de valor.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000950-77.2017.8.11.0013 REQUERENTE: FERNANDO SILVA 

LOPES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 20 de fevereiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROLIM BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000947-25.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ROLIM BRAGA 

REQUERIDO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, 

com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, 

transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 20 de 

fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-47.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010959-47.2015.8.11.0013 REQUERENTE: AIRTON LEMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BARBOSA DO NASCIMENTO & ANTONELLI LTDA - 

EPP Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem 

custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 20 

de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77577 Nr: 2278-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEB, MAEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2278-56.2017.811.0014 Código 77577

VISTO,

Trata-se de ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas 

movida por ALEXANDRE GONÇALVES BATISTA, em face de TATIANE 

EVANGELISTA BACH, genitora da menor L. E. B.

 Analisando os autos, é factível o acolhimento ministerial.

Destarte, INTIME-SE o requerente para apresentar nos autos prova 

documental comprovando a paternidade da menor em questão, com fulcro 

no artigo 453 do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Poxoréu/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 530-23.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior, Liberalina Nunes Vieira 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Umbelino Filho, Elza Xavier Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 VISTO,

Considerando a conexão existente entre a presente ação e a ação de 

usucapião extraordinária em apenso, AGUARDE-SE o fim da instrução 

processual designada naqueles autos.

Após, PROCEDA-SE ao impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16714 Nr: 426-51.2004.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: Odilon Vicente de Paula, Maria José de Almeida Paula, 

Fernanda Maria de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida, Noemia 

Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Diante de todo o exposto, RECONHEÇO a carência da ação pela 

ilegitimidade ativa da parte autora e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

novel Código de Processo Civil.Por consectário lógico, CONDENDO os 

autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 655-69.2008.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenita Maria dos Santos, Julindo Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Eudes G. de Lima - 

OAB:/MT., 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo 

Código de Processo Civil, para o fim de RECONHECER a posse do autor 

sobre o imóvel em litígio, o qual encontra-se devidamente caracterizado às 

fls. 22/23v, contudo, CONDICIONAR a expedição do respectivo mandado à 

indenização pelas benfeitorias realizadas no bem em questão, cujo valor 

deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.Ainda, diante da 

mínima sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do 

que preceitua o art. 85, § 2º, do NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.Após, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61192 Nr: 881-35.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Kubstheck da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Recurso - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:SP/ 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado da parte AUTORA via DJE, para, 

querendo, manifestar da decisão do dia 02/02/2018 a seguir transcrita em 

seu dispositivo em razão da mesma ser muito grande para intimação de 

todo o texto: "Com essas considerações, DETERMINO a penhora online 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome da executada CÂNDIDO KUBSTHECK DA SILVA, 

CNPJ nº 04.302.957/0001-43 até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 

15.033,56 (quinze mil e trinte e três reais e cinquenta e seis centavos). 

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80). No caso de 

penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo 

Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram encontrados 

valores a serem bloqueados nas contas da executada. Em sendo a 

constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio. 

II – DA PENHORA VIA RENAJUD. Por outro lado, pugna que seja realizada 

busca de veículos, via sistema Renajud, pertencentes ao executado 

CÂNDIDO KUBSTHECK DA SILVA, pessoa jurídica, e, também, em nome de 

seu sócio-administrador. Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda 

exequente não juntou qualquer documento que ateste que tenha 

diligenciado previamente com vistas a localizar bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, em que pese tenha acesso ao sistema 

Infoseg e, também, ante a possibilidade de diligências junto ao DETRAN e 

demais órgãos, tal qual o Cartório de Registro de Imóveis. Destarte, 

considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, precipuamente, 

efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o pedido de 

buscas de veículos junto ao sistema Renajud. Poxoréu – MT, 31 de janeiro 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 491-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Umbelino Filho, Elzira Xavier Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Saldanha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.(...)Assim, AFASTO a 

preliminar arguida.II – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.Por primeiro, importante assinalar 

que as condições da ação possibilitam ou impedem o exame da questão 

seguinte. Presentes(...)Com essas considerações, tem-se que a petição 

vestibular preenche, neste ponto, os requisitos estabelecidos pela 

legislação processual civil de regência, não havendo, pois, falar em 

carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido.Por conseguinte, 

REJEITO a preliminar alegada.III – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA(...)Posto isso, DETERMINO a retificação do valor da causa, 

devendo os autores atribuir à causa o valor correspondente à avaliação 

dos imóveis (lotes urbanos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.IV – DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA(...)Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos 

qualquer causa a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, 

apresentando documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, 

de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.Por conseguinte, POSTERGO a 

análise quanto à produção da prova testemunhal requerida pelas 

partes.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61192 Nr: 881-35.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Kubstheck da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Recurso - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:SP/ 90.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 881-35.2012.811.0014 (Código 61192)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que a ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A pugna seja realizada penhora online, via 

sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes à executada 

CÂNDIDO KUBSTHECK DA SILVA, CNPJ nº 04.302.957/0001-43 até o limite 

da CDA atualizada, no valor de R$ 15.033,56 (quinze mil e trinte e três 

reais e cinquenta e seis centavos) (fls. 98/99).

I – DA PENHORA VIA BACENJUD.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 
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o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a penhora online sobre dinheiro nas 

contas da parte executada, utilizando-se do sistema Bacenjud.

 De elementar conhecimento que, de acordo com a estrutura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, com o desiderato 

nuclear de dar vazão à premissa de que o processo executivo se 

desenrola em função dos interesses do credor (art. 797 do Código de 

Processo Civil), a indicação e/ou nomeação de bens à penhora deve, 

necessariamente, observar à ordem de gradação legal delineada no art. 

11 da Lei n.º 6.830/1.980, cujo catálogo de classificação de bens 

destinados a garantir a execução alça, com o ‘status’ de prioridade em seu 

mais alto grau, o dinheiro.

 Deste modo, o pedido da parte credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo.

 Merece ser registrado que a penhora eletrônica via Bacenjud pode ser 

determinada independentemente do exaurimento das diligências no sentido 

de encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme 

solidificado entendimento jurisprudencial.

Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome da executada CÂNDIDO KUBSTHECK DA SILVA, CNPJ nº 

04.302.957/0001-43 até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 

15.033,56 (quinze mil e trinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.

II – DA PENHORA VIA RENAJUD.

Por outro lado, pugna que seja realizada busca de veículos, via sistema 

Renajud, pertencentes ao executado CÂNDIDO KUBSTHECK DA SILVA, 

pessoa jurídica, e, também, em nome de seu sócio-administrador.

 Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligências junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Poxoréu – MT, 31 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77138 Nr: 2034-30.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77140 Nr: 2036-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

07/04/2018 às 13:55 , neste juízo, sito no Centtro Judiciário de Sllução de 

Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62724 Nr: 969-39.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Santana de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido vertido na denúncia e 

ABSOLVO o acusado CARLOS ROBERTO SANTANA DE CARVALHO da 

imputação ora lhe feita, com arrimo no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal.Isento o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Transitado em 

julgado a sentença, após as anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61867 Nr: 154-42.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLRV, ORV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - OAB:MT 

5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - OAB:7719

 Código: 61867

VISTOS,

Tendo em vista já ter ultrapassado o lapso temporal do despacho de fl. 

210, INDEFIRO o pedido retro.

 Sem prejuízo, INTIME-SE, pessoalmente, o patrono da parte autora, para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Poxoréu-MT, 19 de devereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 1424-04.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Código. 63253

 VISTO,

Considerando que fora homologado o cálculo apresentado à fl. 128, 
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DETERMINO a EXPEDIÇÃO de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 

atentando-se a sentença de fls. 136/137, e, instruindo-o com os 

documentos necessários, em favor do exequente. Ainda, suspendo a 

exigibilidade das custas e despesas processuais do exequente, vez que 

se trata de justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu – MT, 19 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Camila Pereira Correia, Parte sem Nome (Aguardando 

RegularizaþÒo), Rodrigo Serra Araldi, José Aparecido da Rocha, 

Fernando Franco Dias, Renato Cesar da Rocha, Paulo Cesar da Rocha, 

Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, Mauro 

Márcio Dias Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445/O

 Código: 75737

DECISÃO

VISTO,

Chamo o feito a ordem para incluir na decisão de fls. 476/478 o 

denunciado PAULO CESÁR DA ROCHA, qualificado a fl. 473.

Posto isto, RETIFICO aquela decisão, passando a constar:

“I – DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu ADITAMENTO a denúncia em 

face de LUIS OSVALDO DA ROCHA, RODRIGO SERRA ARALDI, MÁRCIA 

MARIA DE SOUZA, CAMILA PEREIRA CORREIA, JOSÉ APARECIDO DA 

ROCHA, FERNANDO FRANCO DIAS, DIEGO FARTO DA SILVA, RENATO 

CESAR DA ROCHA e PAULO CESÁR DA ROCHA, devidamente 

qualificados nos autos.”

No mais, permanece aquela decisão inalterada.

EXPEÇA-SE mandado de notificação ao réu PAULO CESÁR DA ROCHA.

Continue a secretaria diligenciando o cumprimento das missivas 

expedidas.

Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo, URGENTE.

Poxoréu – MT, 19 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-79.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROSA (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)

 

Processo nº 1000109-79.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11431511, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (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). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, 16 

de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-11.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010019-11.2017.8.11.0014 REQUERENTE: CLAUDIA FRANCISCA DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCÕES DE VENDAS 

LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no id. 7214518, bem como houve a 

impugnação – id. 7214535, e que ambas foram apresentadas dentro do 

prazo legal, conforme certificado no id. 7214542. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Claudia Francisca de 

Souza Oliveira em face de Losango Promoções de Vendas Ltda., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 152,92 nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no id. 7214354 o extrato de consulta de balcão datado de 

14.09.2016, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica com referida 

empresa Requerida. No entanto, o pedido de liminar pleiteado na presente 

ação, foi deferido no id. 7214367, e nos ids. 7214377 e 7214385, foi 

expedido ofício 038.2017 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome da Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 003020039243792J no valor de R$ 152,92. 

No id. 7214422, através do APJUR 43847/2017 datado de 01.03.2017, o 

órgão SERASA Experian, informou a este Juízo que Nada Consta no 

banco de dados da SERASA no nome e no CPF da Requerente, bem como 

no id. 7214416 em resposta ao ofício 038.2017, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 1254.2017, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil também informou a este juízo que Nada Consta na base de dados 

SPC Brasil, na data de 01.03.2017, no nome e CPF da Requerente. Por 

outro lado, a parte Requerida por meio do id. 7214596, informou o 

cumprimento da obrigação de fazer através de relatos descritos na 

petição da seguinte maneira “...no Banco de Dados da Serasa, ‘Nada 

Consta’ e ‘Nem Constou’, nenhuma anotação, originário dessa Instituição”, 

no CPF nº. 006.148.121-19. Realizada no id. 7214494 em 17.04.2017, a 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera tentativa de acordo 
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entre as partes. Por sua vez, no id. 7214518 a Requerida apresentou 

contestação, alegando que a parte Requerente celebrou empréstimo 

pessoal no valor de R$ 1.835,04 divididos em 12 parcelas mensais de R$ 

152,92, e para provar junta a Cédula de Crédito Bancário da qual está 

assinada e datada de 13.05.2016, bem como junta cópia de documentos 

pessoais da Requerente (CNH), no id. 7214505, contesta mais que a 

Requerente deixou de pagar as parcelas, ficando inadimplente e 

posteriormente teve o seu nome inserido no banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, portanto não há o que falar em negativação 

indevida, sendo pois legítima a dívida. Argumenta ainda em contestação 

que a Requerente nada provou qual dano tenha sofrido, não se 

desincumbindo do ônus do artigo 373, inciso I do NCPC, contesta mais, 

pela semelhança entre as assinaturas constantes na Procuração e 

Carteira de Identidade, bem como na Cédula de Crédito Bancário, contesta 

ainda pela litigância de má-fé tendo em vista que a parte altera a verdade 

dos fatos, e ao final pela improcedência da ação. Todavia, a parte 

Requerente impugnou a contestação no id. 7214535, alegando que os 

dados constantes entre os documentos juntados pela Requerida e pela 

Requerente se divergem, bem como pela Requerida não ter solicitado 

cópias da CTPS e comprovante de endereço da Requerente no momento 

da contratação, impugna ainda que a Requerente sofreu com as inúmeras 

cobranças das quais só se cessaram após o ajuizamento da presente 

demanda, e ainda impugna os documentos apresentados pela Requerida, 

tendo em vista que os mesmos podem ser de fácil manipulação, e ao final 

impugna a contestação em sua totalidade, pleiteando a procedência da 

ação. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

assinatura aposta nos documentos apresentados pela Requerida no id. 

7214416, guardam grafia semelhante com aquela anexada aos ids. 

7214347 e 7214354. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Cabe 

destacar que em nenhum momento a parte Requerente, informa que seus 

documentos tenham sido extraviados ou até mesmo furtados, apenas 

relata que não possui CNH, e que a CNH juntada no id. 7214505, não lhe 

pertence, ou seja a Requerente tão-somente alega, mais não apresenta 

nenhum Boletim de Ocorrência. Portanto, não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada. Deste modo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Diante disso, opino pela revogação da liminar 

deferida no id. 7214367, bem como opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, e na forma da 

fundamentação supra, opino pela condenação da parte Requerente, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao pagamento de multa no importe 

de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que 

surta seus efeitos legais. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-38.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY RODRIGO COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010207-38.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDNEY RODRIGO COSTA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, 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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no id. 

7213612, dentro do prazo legal, entretanto a impugnação a contestação 

apresentada no id. 7213654 é intempestiva, conforme consta certificado 

no id. 7213688. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por danos morais, com pedido de liminar ajuizada 

por Edney Rodrigo Costa de Souza em face de Telefônica Brasil S.A. 

(Vivo S.A.), devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

1.094,91 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente 

perante a Requerida, conforme junta no id. 7213496 o extrato de consulta 

de balcão datado de 23.08.2016, emitido pela AC Poxoréu/MT, através do 

s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0. Sustenta na exordial, que é usuário dos serviços da 

Requerida através do plano pós-pago, referente à linha móvel 66 

9969-4303, e por pagar corretamente os valores, optou por fazer a troca 

do seu plano pós-pago para o plano pré-pago, entretanto por fazer a 

devida troca ficou aproximadamente quatro dias sem a linha telefônica, e 

devido esta ocorrência e após muita insistência e por necessitar dos 

serviços, optou por cancelar o número da linha telefônica, alega mais que 

depois de inúmeras tentativas de cancelamento por telefone registrou no 

dia 23.09.2015 reclamação através de e-mail na Central de 

Pré-atendimento Anatel, conforme faz prova dos e-mails, juntados no id. 

7213496. Alega mais, que da referida reclamação obteve resposta no dia 

24.09.2015, através do e-mail anexado ao id. 7213496, onde por sua vez 

a funcionária da Requerida informou que havia feito o cancelamento 

definitivo da linha telefônica na data 24.09.2015, afirma ainda que após o 

pagamento da fatura referente ao período de 25.08.2015 a 24.09.2015, 

foram solicitados através do e-mail, os descontos referentes aos quatro 

dias dos quais ficou sem utilizar os serviços da Requerida, sendo, pois 

atendido, pela Requerida a qual lhe enviou o boleto para pagamento com 

desconto, do qual efetuou o referido pagamento no dia 29.10.2015, 

conforme consta no id. 7213496, afirma ainda que acreditando estar quite 

com a Requerida foi surpreendido pela suposta negativação, conforme 

consta do extrato juntado no id. 7213496, e após várias tentativas de 

solucionar o problema e não obtendo êxito, não restou alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a indenização. No id. 7213502, 

o pedido de liminar pleiteado na presente ação, foi deferido, e nos ids. 

7213554 e 7213557 foram expedidos ofício 271.2016 aos Diretores do 

SPC e SERASA, para a exclusão do nome do Requerente dos bancos de 

dados em relação à dívida oriunda do contrato nº. 0249849410 nos 

valores de R$ 1.073,98 e R$ 20,93, totalizando R$ 1.094,91. No id. 

7213645 em resposta ao ofício 271.2016, através do Ofício SPCBR Jur. nº. 

10806.2016, em atendimento a determinação o referido órgão SPC Brasil 

também informou a este juízo que Nada Consta na base de dados SPC 

Brasil, na data de 29.11.2016, no nome e CPF do Requerente. Por outro 

lado, a parte Requerida por meio do id. 7213565 informou o cumprimento 

da obrigação de fazer através de telas sistêmicas de que nada mais 

consta nos órgãos de proteção ao crédito em nome do Requerente, no 

SPC/SERASA Experian. Realizada no id. 7213561 em 28.11.2016, a 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, no id. 7213612 a Requerida apresentou 

contestação, pleiteando em preliminar a ausência de juntada do 

comprovante de endereço em nome da parte, e no mérito, pela juntada do 

comprovante original da negativação expedida por órgãos oficiais, tendo 

em vista que o extrato juntado foi emitido através de site confidencial. 

Contesta ainda pela regular contratação e pela existência de contrato 
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entre as partes, por meio da linha telefônica 6699694303, habilitada em 

10.06.2015 e cancelada em 24.09.2015, conforme faz prova de print de 

telas sistêmicas, contesta mais que o Requerente em 10.06.2015 solicitou 

através da loja habilitação do plano SMARTVIVO 500MB no valor de 

R$99.99, referente aos custos benefícios, entretanto no dia 24.09.2015 

solicitou o cancelamento do referido plano, contesta mais que no dia 

21.03.2016 foi solicitada a contestação do valor de R$ 1.094,91, o qual o 

Requerente informou que não sabia que o plano POS 500MB 99,99 havia 

sido ativado, e que era para ter sido habilitado o 800MB, sendo, pois 

habilitado o plano incorreto. Ainda contesta, que a fatura de outubro do 

autor refere-se ao faturamento de setembro, alega mais que o ciclo do 

autor foi alterado de 25 para 24 pelo motivo do autor ter alterado para o 

plano SMARTVIVO CONTROLE no valor de R$ 64,99, e por esta razão foi 

gerado uma nova conta, mesmo tendo sido cancelada em 24.09.2016, e 

tendo sido concedido o desconto de R$ 25,00 em 29.10.2015, conforme 

comprova através de telas sistêmicas. Contesta mais, que mesmo tendo 

sido requerido o cancelamento a conta refere-se ao mês anterior ao 

cancelamento, e que o débito no valor de R$ 1.094,95 refere-se à fatura 

do mês de 10.2015, conforme faz prova do print de telas sistêmicas, cita 

mais que a parte autora nunca registrou reclamação e que não juntou 

nenhum protocolo de atendimento, razão pela qual os débitos são devidos 

e legítimos, e sendo assim a parte Requerida, manifesta pela 

improcedência da ação. Todavia, a parte Requerente impugnou a 

contestação no id. 7213654, em sua totalidade, bem como impugna o fato 

da Requerida ter informado que o Requerente não fez nenhuma 

reclamação, sendo, pois inverdade, haja vista que com a exordial constam 

diversos e-mails juntados no id. 7213496, impugna mais as telas 

sistêmicas apresentadas, por terem sido produzidas de forma unilateral, e 

ainda que o contrato juntado não condiz com o que foi contrato, pois não 

teve conhecimento da ativação do plano SMARTVIVO 1GB Pós-pago, 

acreditando que teria feito a contratação do plano pré-pago, do qual 

originou a troca de planos, impugna mais que nem após a troca dos planos 

e depois do cancelamento não teve conhecimento do débito alegado pela 

parte Requerida, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide, bem 

como pela procedência da ação. Cabe ressaltar que no id. 7213688 foi 

certificado que a referida impugnação foi apresentada intempestivamente. 

Pois muito bem, após analisar os documentos comprobatórios, tenho por 

bem concluir que razão não assiste a Requerida pela improcedência da 

ação, tendo em vista que o Requerente por diversas vezes através dos 

e-mails juntados no id. 7213496, expõe que ficou quatro dias sem telefone 

e que solicitou o cancelamento, do qual em resposta na data de 

24.09.2015, através da funcionaria Paula, a mesma informou ao 

Requerente de que a sua linha 669969-4303 e assinatura haviam sido 

canceladas definitivamente. Contudo, consta em outros e-mails trocados 

entre o Requerente e os funcionários da Requerida, a solicitação do 

desconto pela não utilização dos serviços, do qual somente em 

29.10.2015, a empresa Requerida lhe concede o desconto e lhe 

encaminha o boleto para pagamento. Observo mais que nos e-mails 

trocados entre o Requerente e os funcionários da Requerida, em momento 

algum foi mencionado ao Requerente que após o cancelamento de sua 

linha telefônica seria cobrado valores referente à conta anterior ou 

posterior ao cancelamento, razão pela qual se impõe a inversão do ônus 

da prova, cabendo à Requerida a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço referente à cobrança anterior ou posterior ao 

cancelamento da linha telefônica, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. “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”. Sendo assim, caracterizado está o 

defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pela prestação dos serviços, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador 

de serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), 

portanto, sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço de telefonia e se não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Desta feita, tenho que a Requerida 

encaminhou os dados do Requerente indevidamente aos órgãos de 

proteção ao crédito, restando, pois comprovada a prática da conduta 

ilícita, devendo, assim responder pelas consequências, qual seja a de 

indenizar a parte por eventuais danos experimentados de forma injusta, de 

ter tido o seu nome e CPF negativados indevidamente, no rol de 

inadimplentes, conforme consta do extrato, anexo ao id. 7213496. Destaco 

que as negativações existentes no extrato foram incluídas no mesmo dia, 

qual seja 26.02.2016, e as mesmas referem-se ao mesmo contrato nº. 

0249849410, portanto não cabe falar da incidência da súmula 385 do STJ, 

sendo, pois, consideradas indevidas, conforme acima mencionado. Assim 

diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

não acolhimento das preliminares arguidas pela Requerida, e no mérito 

opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de 

R$1.094,91, referente ao contrato 0249849410, inclusão em 26.02.2016; e 

b) Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 

1.094,91 – contrato 0249849410. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-93.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LOYK ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000067-93.2018.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela 

urgência, ajuizada por DAVID LOYK ALVES DE JESUS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos já devidamente qualificados. Alega em 

resumo que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito por ato da requerida. Por esta razão postula pela 

concessão da tutela de evidência para imediata retirada de seu nome dos 

rol de inadimplentes. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, conforme 

previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, 

da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida está 

sendo discutida nesta ação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é 

evidente, diante da afirmação de inexistência do débito, porém, sem a 

efetivação da baixa de restrição ao crédito. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 
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requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Poxoréu/MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-57.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO FREITAS CARNAUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010154-57.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ESPEDITO FREITAS 

CARNAUBA REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 7212639, dentro do prazo legal – id. 7212649, entretanto não houve 

apresentação da impugnação a contestação, conforme consta certificado 

no id. 7212649. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização de danos morais e antecipação de tutela, ajuizada por 

Espedito Freitas Caranuba em face de Telemat Celular S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é usuário da linha 

telefônica nº. 669656-1966, por 02 anos, o qual adquiriu o chip com o 

plano vivo controle na data de 15.05.2014, na loja da Requerida. Sucede 

que aproximadamente dois meses vem recebendo ligações perguntando 

por terceira pessoa, a qual não faz parte do vinculo familiar, bem como 

que vem recebendo mensagens das quais esta sendo constrangido 

perante familiares, alega mais que há duas semanas seu telefone não 

recebe mais ligações e nem mesmo mensagens, e que ao ligar para o 

telefone quem atende é terceira pessoa, alega ainda, que para não ter seu 

nome negativado paga as faturas, e que por estar sofrendo os 

constrangimentos, vem perante a Justiça para pleitear a devida solução do 

problema, bem como pleiteia indenização pelos constrangimentos sofridos, 

por ter sua linha de telefone bloqueada. Por sua vez, na audiência – id. 

7212620 datada de 22.08.2016, restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Todavia, a 

Promovida contesta – id. 7212639, informando que a conta reclamada nº. 

0215037092, referente à linha telefônica nº. 66996561966 encontram-se 

ativa, e que não houve a troca de titularidade conforme demonstra em 

telas sistêmicas contidas no contexto da contestação, bem como no 

Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas – ref. 

5472/2016—12 – linha 66 996561966 – período 15.05.2016 a 15.07.2016, 

anexado ao id. 7212628. Contesta mais que a empresa não tem 

responsabilidade pelas mensagens enviadas ou recebidas pela linha 

telefônica, e que qualquer pessoa com acesso ao número pode enviar 

mensagens, contesta ainda que nas datas e horários informados pela 

parte Requerente a mesma recebeu e efetuou ligações, encontrando-se 

em pleno funcionamento a referida linha telefônica, e para provar anexa 

os documentos no id. 7212628, e ao final pleiteia pela improcedência da 

ação. No entanto, a parte Requerente não apresentou impugnação à 

contestação, conforme consta certificado no id. 7212649. Pois muito bem, 

observo que na documentação anexada ao id. 7212628, referente ao 

Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas – ref. 

5472/2016—12 – linha 66 996561966 – período 15.05.2016 a 15.07.2016 

demonstra que houve utilização dos serviços, não havendo assim falhas 

na prestação dos serviços, bem como observo que no final do referido 

histórico consta que não há registro de portabilidade no período de 

15.05.2016 a 15.07.2016. Todavia, verifico que os documentos anexados 

ao id. 7212580 não são elementos suficientes para configurar que houve 

ofensa à honra, ainda que subjetiva, ou outro direito referente à 

personalidade do Requerente, que pudesse gerar o dano moral, pois a 

mera alegação de que passou por constrangimentos por ter seu serviços 

de telefonia bloqueado. Assim sendo, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, sendo assim exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia ao Requerente 

mostrar qual foi o prejuízo que teve com o bloqueio dos serviços, como 

alegado na exordial, pois nos autos não ficou demonstrado, qual foi o 

prejuízo ocasionado em relação ao dano moral, que tenha ofendido a sua 

honra e a sua personalidade perante outras pessoas. No mais da 

narrativa da exordial não ficou demonstrado qual foi de fato à angústia ou 

o constrangimento vivenciado pelo Requerente que tenha ultrapassado o 

mero dissabor. Neste caso, o Requerente deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Assim sendo, colhe-se da ementa abaixo 

transcrita: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

INTERRUPÇÃO DO SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. 

PRECEDENTES DO STJ E TJMA. IMPROVIMENTO. I - Não logrando o autor 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito - falha na prestação de 

serviço de telefonia móvel, impossível dar guarida à pretensão ao 

recebimento de indenização por danos morais. Inteligência do art. 333, I do 

Código de Processo Civil; II - a interrupção no serviço de telefonia móvel 

configurar, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por 

danos morais. Precedentes do STJ e TJMA; III - apelação não provida. .

(TJMA: APL 0509192014 MA 0002462-10.2011.8.10.0027, Relator Cleones 

Carvalho Cunha, julgado em 15.06.2015 e publicado em 17.06.2015, 3ª 

Câmara Cível). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). EMENTA: 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

DE TELEFONIA MÓVEL. ABORRECIMENTO. DISSABOR. REFORMA DA 

SENTENÇA. 1. Em situações de mero quebra de contrato com vazão à 

interrupção dos serviços de telefonia móvel não há, de per si, fato a dar 

ensejo à indenização por dano moral, salvo quando apontado, justificado, 

subsumido o abalo moral. 2. A interrupção no serviço de telefonia 

caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por 

danos morais (AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 3. Apelo provido. 

(TJ/MA – Apelação 0518322014MA 0000046-10.2007.8.10.0092, Relator 

Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, julgado em 28.05.2015 e 

publicado em 24.06.2015, 1ª Câmara Cível). O elemento primário de todo 

ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, 

como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem 

normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 
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acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). Portanto, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, sob a má qualidade dos serviços, que tenha atingido a sua 

honra, bem como a sua personalidade perante terceiros, a improcedência 

se impõe. Diante disso, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da ação. 

Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-33.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010175-33.2016.8.11.0014 REQUERENTE: REINALDO DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no id. 7213169, bem como a 

impugnação foi apresentada no id. 7213221, ambas dentro do prazo legal, 

conforme consta certificado no id. 7213223. No id. 7213169 foram 

arguidos a preliminar de Incompetência, da qual passo a decidir: A 

Requerida suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia técnica, prova esta incompatível com o rito do juizado especial. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c. danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Reinaldo de Souza Oliveira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte Requerente que é 

proprietário do imóvel localizado na Rodovia MT 130, nº. 62, Bairro Lagoa I, 

Poxoréu/MT, conforme comprova pela conta de energia anexa, alega na 

exordial que a pouco tempo vem sofrendo oscilações na conta de energia, 

e que por causa dessas oscilações seus equipamentos foram danificados 

com a queima, sendo prejudicado em sua profissão, pois tem um salão de 

beleza, afirma mais que fez a reclamação perante a Requerida, a qual 

constatou o problema, sendo pois comunicado de que deveria trocar a 

afiação e o padrão, e sendo aconselhado a passar a tensão da energia de 

110w(antes) para 220w (atualmente), alega mais que fez a troca 

conforme orientado e mesmo assim os problemas persistiram, e ao 

informar dos problemas a parte Requerida solicitou que aguardasse até o 

dia 08 de agosto, entretanto não obteve solução e diante disso fez várias 

reclamações através dos protocolos de atendimentos “32863102, 

32978673, 33179937, 33116949, 33206141, 33255304 e 33304282”, e 

mesmo assim os problemas continuaram e não tendo outra alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda. No id. 7213056 a liminar foi 

concedida, para que a parte Requerida regularizasse o fornecimento de 

energia na Unidade Consumidora. Por sua vez, no id. 7213169 a parte 

Requerida contestou, e em sede de preliminar pleiteia pela incompetência 

do juizado especial, tendo em vista a necessidade de perícia técnica, bem 

como pela inépcia da inicial, pela ausência entre a causa de pedir e o 

pedido, haja vista que a parte nem menciona quais seriam as datas das 

quais estavam sofrendo oscilações em sua unidade consumidora, e tendo 

apenas informado sofre a falha na prestação dos serviços, e no mérito, 

pela inexistência do ato ilícito e pelo regular fornecimento de energia 

elétrica, contesta ainda pela ausência de comprovação dos danos 

materiais, pelo fato de não ter juntado nenhum documento que 

comprovasse a alegação da danificação dos aparelhos elétricos, bem 

como o valor dos referidos aparelhos, contesta mais pela ausência de 

responsabilidade da concessionária pela adequação das instalações 

elétricas na residência do Requerente, haja vista que a concessionária é 

responsável somente até o ponto de entrega de energia e após o ponto de 

entrega a responsabilidade é do usuário, conforme dispõe o artigo 15 e 

166 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Na contestação ainda, impugna 

que o Requerente não comprovou qual seria o suposto dano material 

pleiteado e qual seria a responsabilidade da concessionária, e ao final 

pleiteia pela revogação da liminar, bem como pela improcedência da ação. 

Contudo, a parte Requerente no id. 7213221, impugnou a contestação em 

sua totalidade, pelo fato de que são constantes as oscilações de energia 

no Município de Poxoréu, ocasionando-se assim a danificação nos 

aparelhos elétricos, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois muito 

bem, observo que nos documentos anexados aos ids. 7213197; 7213189 

e 7213211, demonstraram que a concessionária esta fazendo melhorias 

na rede para o aumento de carga, e que desta manutenção a parte foi 

d e v i d a m e n t e  c o m u n i c a d a  a t r a v é s  d a  C a r t a  n º . 

0221603994-2016-DCMD-Energisa, datada de 02.08.2016 (id. 7213211), e 

que estas melhorias tem o prazo de 120 dias, e caso a parte não 

concordasse poderia realizar estas melhorias por conta própria, desde 

que comunicasse a concessionária, entretanto não há nos autos 

documentos que comprove que a parte Requerente tenha feito estas 

melhorias por conta própria, apenas e tão-somente os documentos 

existentes nos referidos ids. 7213197; 7213189 e 7213211. Todavia, 

verifico que os documentos anexados aos ids. 7212964 (Comunicação nº. 

720163111462092201 – datado de 24.06.2016 – Energisa) e id. 7212980 

(Ofertão Material para Construção Ltda.), não são elementos suficientes 

para configurar que houve ofensa à honra, ainda que subjetiva, ou outro 

direito referente à personalidade do Requerente, que pudesse gerar o 

dano moral, pois a mera alegação de que passou por constrangimentos 

por ter seus serviços paralisados devido à oscilação da energia, não são 

capazes de gerar dano moral, nem tampouco o dano material, ademais a 

parte não comprovou por meio de notas fiscais os consertos dos 

aparelhos elétricos dos quais relata que houve a danificação, somente 

juntou aos autos nota fiscal de compra de fios elétricos, conforme consta 

no id. 7212980. Assim sendo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.” 

Sendo assim exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, cabia ao Requerente mostrar 

qual foi o prejuízo que teve em relação a oscilação de energia em seus 

aparelhos eletrônicos, como alegado na exordial, pois nos autos não ficou 

demonstrado, qual foi o prejuízo ocasionado em relação ao dano moral, 

que tenha ofendido a sua honra e a sua personalidade perante outras 

pessoas, bem como o dano material, do qual alega que teve em seus 

aparelhos eletrônicos. No mais da narrativa da exordial não ficou 

demonstrado qual foi de fato à angústia ou o constrangimento vivenciado 

pelo Requerente que tenha ultrapassado o mero dissabor. Neste caso, o 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 

Portanto, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, que tenha 

atingido a sua honra, bem como a sua personalidade perante terceiros, a 

improcedência se impõe. Diante disso, opino pelo não acolhimento da 

preliminar arguida pela parte Requerida, bem como opino pela revogação 

da liminar concedida no id. 7213056, e no mérito, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE da ação. Sem custas e sem honorários, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 518 de 746



artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-54.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA PIRES BORGES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010193-54.2016.8.11.0014 REQUERENTE: TERESINHA PIRES BORGES 

DA CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no id. 7213343, dentro do prazo legal – 

id. 7213353, entretanto não houve apresentação da impugnação a 

contestação, conforme consta certificado no id. 7213353. No id. 7213343 

foram arguidos a preliminar de Incompetência, da qual passo a decidir: A 

Requerida suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia técnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Reclamação, com 

pedido de liminar, ajuizada por Teresinha Pires Borges da Conceição em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Sucede, em síntese, que é titular da UC 

6/162483-2, sendo cadastrada no programa de baixa renda e em média 

sua fatura de energia gira em torno de R$ 43,00, entretanto no mês de 

junho a Requerida trocou o padrão de sua UC, e nos meses de julho e 

agosto sua fatura apresentou valores exorbitantes sendo de R$ 259,84 e 

R$ 257,69, e em razão desses valores vem perante a justiça para a 

composição amigável para a possibilidade do cancelamento das referidas 

faturas e voltar a pagar pelo valor de baixa renda. No id. 7213280, foi 

deferido a liminar a fim de que a Requerida se abstenha de promover a 

suspensão do fornecimento de energia na UC 6/162483-2. A audiência de 

conciliação foi realizada no dia 21.11.2016, entretanto a tentativa de 

acordo tornou-se infrutífera entre as partes, conforme consta no id. 

7213331. Por sua vez, no id. 7213343, a Requerida, contestou e em sede 

de preliminar pleiteou a incompetência do juizado especial, pelo fato de 

haver a necessidade de perícia técnica, e no mérito, pela regularidade das 

instalações elétricas e equipamentos de medição de consumo, contesta 

mais que mesmo sendo a Requerente beneficiária do programa de baixa 

renda, os valores de consumo de energia elétrica são cobrados pelo 

consumo diário, portanto sendo legitima a cobrança, ainda contesta pelo 

pedido contraposto no valor de R$ 517,53, e ao final pela improcedência 

da ação. Todavia, a parte Requerente se manteve inerte não impugnando 

a contestação, conforme certificado no id. 7213353. Contudo, no id. 

7213362 as partes foram intimadas para apresentarem as provas que 

pretendem produzir no prazo de dez dias, e em cumprimento a intimação 

nos id. 7213365 (Requerente) e id. 7213376 (Requerida), as partes 

informaram não terem mais provas a serem produzidas e pleitearam o 

julgamento antecipado da lide. No entanto, no id. 7213393 a parte 

Requerente informou a este juízo que houve a suspensão do fornecimento 

de energia em sua UC, e que a parte Requerida não esta cumprindo com a 

liminar concedida anteriormente, e que suas faturas continuam em valores 

exorbitantes, razão pela qual faz a juntada no id. 7213388 e ainda informa 

que é cadastrada no programa baixa renda – id. 7213388, e faz pedido em 

liminar pela religação da energia na UC 6/162483-2, bem como pleiteia pelo 

ressarcimento dos produtos que estavam em sua geladeira dos quais 

foram deteriorados pela falta de energia, no valor de R$ 300,00. Todavia, 

no id. 7213407, foi deferida a liminar para a religação de energia, sendo, 

pois a Requerida intimada a cumprir a determinação no id. 7213414. Pois 

muito bem, diante da documentação juntada infere-se, que ocorreram os 

faturamentos acima da média de consumo sem que houvesse motivo que 

justificasse tal cobrança. Desta feita a determinação da correção dos 

valores cobrados é medida que se impõe e como nos autos não foram 

trazidos quaisquer elementos balizadores precisamente, a cobrança deve 

ser feita pela média dos doze meses antecedentes ao período contestado. 

No que concerne aos danos morais, verifica-se que no presente caso que 

a situação que a requerente experimentou gera indenização por danos 

morais, eis que teve sua energia cortada pela requerida indevidamente, 

que seus bens de consumos estragados em virtude do corte de energia, 

não se podendo falar em mero dissabor. Razão pela qual, condeno a 

requerida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Entretanto, em 

relação ao dano material, também não vislumbro no momento, tendo em 

vista que a parte não juntou aos autos documentos que comprovasse o 

prejuízo dos alimentos contidos na geladeira, pois apenas alegou que 

houve o corte de energia e que estava em viagem, não comprovando, 

portanto tal alegação. Pelo exposto, opino pelo no acolhimento da 

preliminar arguida pela parte Requerida, e no mérito opino pelo 

JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, 

para: a) Determinar a Requerida que efetue a correção da fatura com 

valores pautados na média de consumo dos doze meses antecedentes ao 

período em discussão; e condeno a requerida em indenização por danos 

morais no valor de R$2.000,00 a serem corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, acrescidas de 

juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. b) Confirmar as 

liminares contidas nos ids. 7213280 e 7213353 e determinar que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº. 6/162483-2, instalada no endereço da 

Requerente, com relação aos valores em discussões nesta ação, contidos 

nos id. 7213269 e 7213388, até a emissão das faturas com os valores 

corrigidos. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Preclusa as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-61.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010199-61.2016.8.11.0014 REQUERENTE: JOSE LOPES DE ARAUJO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no id. 7213380, dentro do 

prazo legal – id. 7213383, entretanto não houve apresentação da 

impugnação a contestação, conforme consta certificado no id. 7213383. 

Decido. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar ajuizada por Jose 

Lopes de Araújo em face de Oi S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 
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negativados no valor de R$ 138,62 – contrato nº. 0005096983413705 nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme junta no id. 7213310 o extrato de consulta de balcão 

datado de 31.08.2016, emitido pela AC Poxoréu/MT, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0. Sustenta na exordial, que adquiriu em julho de 2014 um 

chip da Requerida referente à linha móvel 8436-5762, e que este chip 

nunca funcionou tendo em vista não haver torre da Oi na cidade, alega 

mais que contratou os serviços acreditando que seria instalado a referida 

torre, entretanto vieram as cobranças das quais pagou durante 15 meses 

o valor de aproximadamente R$ 42,00 mensais, perfazendo um total de R$ 

630,00, afirma mais que em outubro de 2015 solicitou o cancelamento do 

chip, deixando de pagar as faturas, pois acreditava que estava 

cancelado, quando então foi surpreendido com a negativação, e diante 

disso pleiteia a composição amigável para que seja retirado dos órgãos de 

restrição ao crédito a cobrança indevida, bem como seja restituído o valor 

de R$ 630,00 referente aos pagamentos da linha telefônica da qual nunca 

utilizou os serviços. No id. 7213386 e 7213391, o pedido de liminar 

pleiteado na ação, foi deferido, e nos ids. 7213416 e 7213420 foram 

expedidos ofício 269.2016 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome do Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 0005096983413705 no valor de R$ 138,62. 

No id. 7213473 em resposta ao ofício 269.2016, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 10947.2016, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil informou existir registros ativos, porém impossível de serem 

visualizados na base do SPC Brasil, na data de 06.12.2016, no nome e 

CPF do Requerente. Por outro lado, a parte Requerida por meio do id. 

7213481 e 7213489 informou o cumprimento da obrigação de fazer 

através de telas sistêmicas de que nada mais consta nos órgãos de 

proteção ao crédito em nome do Requerente em 03.02.2017, no SERASA 

Experian/Concentre e Sisconvem. Realizada no id. 7213356 em 

10.10.2016, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 7213380 a Requerida 

apresentou contestação, pleiteando pela improcedência da ação e pelo 

exercício regular do direito, tendo em vista que a parte contratou os 

serviços, bem como possuía ativa linha do terminal móvel nº. 66 

8436-5762, referente ao contrato nº. 0005096983413705, a qual foi 

cancelada por inadimplência no valor de R$ 138,62. Contesta ainda que na 

cidade possui a referida torre. Alega ainda que através das telas 

sistêmicas fica provado que de fato o Requerente contratou os serviços 

da Requerida. Contesta pelo pedido contraposto, a fim de que a parte seja 

compelida a pagar o valor de R$ 138,62 e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Todavia, não houve impugnação a contestação, 

conforme certificado no id. 7213383. Contudo, as partes foram intimadas 

para apresentarem as provas que pretendem produzir, e em cumprimento 

a intimação nos id. 7213438 (Requerente) e id. 7213447 (Requerida), as 

partes informaram não terem mais provas a serem produzidas e pleitearam 

o julgamento antecipado da lide. Pois muito bem, diante da negativa do 

débito e evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à 

Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos 

do artigo 373, inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, 

entretanto, se manteve inerte. Por outro lado, a Requerida tão-somente 

apresentou telas sistêmicas – id. 7213367, não comprovando, no entanto 

a referida contratação, bem como a legalidade do débito, pois deixou de 

apresentar o contrato devidamente assinado entre as partes, bem como o 

boleto referente à restrição. Sendo assim, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da 

prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e 

se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados do 

Requerente indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

pois comprovada a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder 

pelas consequências. Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido inicial 

para: a) Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de 

R$ 138,62, referente ao contrato 0005096983413705, inclusão em 

22.05.2016; e b Condenar a Requerida a restituir o valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais), pagos indevidamente. Oficiem-se aos órgãos 

de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no nome e CPF do Requerente, com relação ao débito discutido 

nestes autos, qual seja, o valor de R$ 138,62 – contrato 

0005096983413705 . Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-90.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010210-90.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 7213642 e o Requerente impugnou no id. 7213667, ambos dentro do 

prazo legal, conforme consta certificado no id. 7213672. Decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. danos morais e pedido 

de liminar ajuizada por Manoel Messias Gonçalves de Oliveira em face de 

Oi Móvel S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

180,80 – contrato nº. 0005090521011356 nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no id. 7213559 o extrato de consulta de balcão datado de 15.08.2016, 

e m i t i d o  p e l a  A C  P o x o r é u / M T ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0. Sustenta na exordial, que desconhece a cobrança, bem 

como que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, entretanto 

esta recebendo fatura de conta da qual desconhece, conforme anexa ao 

id. 7213550, afirma mais que a referida restrição esta lhe causando 

transtornos, pois não pode efetivar compras no comércio local, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. No id. 7213578, o pedido de liminar 

pleiteado na ação, foi deferido, e nos ids. 7213685 e 7213694 foram 

expedidos ofício 273.2016 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome do Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 0005090521011356 no valor de R$ 180,80. 

No id. 7213739 em resposta ao ofício 273.2016, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 10821.2016, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil informou a este juízo que Nada Consta na base de dados SPC 

Brasil, na data de 01.12.2016, no nome e CPF do Requerente. Por outro 

lado, a parte Requerida por meio do id. 7213757 informou o cumprimento 

da obrigação de fazer através de telas sistêmicas de que nada mais 

consta nos órgãos de proteção ao crédito em nome do Requerente, no 

SERASA Experian. Realizada no id. 7213594 em 07.11.2016, a audiência 

de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Por sua vez, no id. 7213642 a Requerida apresentou contestação, 

pleiteando pela improcedência da ação e pelo exercício regular do direito, 
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tendo em vista que a parte contratou os serviços, bem como possuía ativa 

linha do terminal nº. 66 34361651 e 67 984038662, conforme consta das 

telas sistêmicas anexas ao contexto da contestação, e ainda faz pedido 

contraposto a fim de que a parte seja compelida ao pagamento de R$ 

180,80, referente à restrição, e ao final contesta pela improcedência da 

ação. Na impugnação apresentada no id. 7213667, a parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da Requerida não 

trazer nenhum contrato assinado entre as partes, bem como impugna que 

nunca manteve relação contratual com a Requerida, ainda impugna o 

pedido contraposto formulado, e ao final reitera os pedidos da exordial 

pela procedência da ação. Contudo, no id. 7213677 as partes foram 

intimadas para apresentarem as provas que pretendem produzir, e em 

cumprimento a intimação nos id. 7213705 (Requerente) e id. 7213715 

(Requerida), as partes informaram não terem mais provas a serem 

produzidas e pleitearam o julgamento antecipado da lide. Pois muito bem, 

diante da negativa do débito e evidente a hipossuficiência da parte 

Requerente, competia à Requerida trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, entretanto, se manteve inerte. Por outro lado, a 

Requerida tão-somente apresentou telas sistêmicas – id. 7213642 no 

contexto da contestação, não comprovando, no entanto a referida 

contratação, bem como a legalidade do débito, pois deixou de apresentar o 

contrato devidamente assinado entre as partes, bem como o boleto 

referente à restrição. Sendo assim, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da 

prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e 

se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados do 

Requerente indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

pois comprovada a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder 

pelas consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais 

danos experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato de consulta de balcão, anexo ao id. 7213559. Assim diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito em 18.10.2016 pela Requerida no 

valor de R$180,80, referente ao contrato 0005090521011356; e b) 

Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por 

outro lado, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 180,80 – contrato 0005090521011356. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-95.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010242-95.2016.8.11.0014 REQUERENTE: VERALUCIA DE SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no id. 7213993 e a Requerente 

impugnou no id. 7214023 ambos dentro do prazo legal, conforme consta 

certificado no id. 7214027. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. indenização por danos morais com pedido de 

liminar ajuizada por Veralúcia de Souza Barbosa em face de Oi S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 265,82 – contrato 

nº. 0000005051544459 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida, conforme junta no id. 7213968 o 

extrato de consulta de balcão datado de 21.11.2016, emitido pela AC 

P o x o r é u / M T ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0. Sustenta na exordial, que entrou em contato com a 

Requerida em junho de 2015 e solicitou os serviços de internet ADSL, 

porém o funcionário da Requerida a informou que também teria que 

adquirir o telefone fixo com a internet, e não tendo outra solução aderiu 

aos serviços, porém passados 10 dias, nunca foi instalados os serviços, 

afirma mais que por diversas vezes entrou em contato com a Requerida 

para resolver, entretanto os funcionários nunca foram instalar os 

serviços, e para a sua surpresa descobriu que seu nome e CPF foram 

inseridos no cadastro de inadimplentes, quando necessitou fazer compras 

a crédito no comércio, alega mais que tentou resolver administrativamente, 

porém não obteve êxito não restando alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação, e ao final pleiteia pela procedência da ação. No id. 

7213987, o pedido de liminar não foi concedido. Realizada no id. 7214017 

em 06.02.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 7213993 a 

Requerida apresentou contestação, pleiteando pela improcedência da 

ação e pelo exercício regular do direito, tendo em vista que a parte 

contratou os serviços, bem como possuía ativa linha do terminal fictício nº. 

F2315290, vinculada ao contrato 5051544459, contesta ainda que a parte 

deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de julho 

e agosto de 2015, ficando inadimplente no valor de R$ 265,82, e para 

provar anexa ao contexto da contestação print de telas sistêmicas, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada 

no id. 7214023, a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pela 

reconsideração da liminar, bem como pelo julgamento antecipado da lide e 

pela procedência da ação. Contudo, no id. 7214035 as partes foram 

intimadas para apresentarem as provas que pretendem produzir, e em 

cumprimento a intimação nos id. 7214044 (Requerente), e id. 7214056 

(Requerida), as partes informaram não terem mais provas a serem 

produzidas e pleitearam o julgamento antecipado da lide. Ressalto que no 

id. 7214048 foi certificado que a Requerida se manteve inerte em relação à 

intimação do id. 7214035, entretanto apresentou a referida manifestação 

no id. 7214056. Pois muito bem, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos com a inicial, principalmente o extrato de consulta de balcão (id. 

7213968), o qual foi emitido pela AC Poxoréu/MT datado de 21.11.2016, 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Promovida em 

contestação – id. 7213993, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança, 

tão-somente apresentou em sua defesa prints de Telas de sistemas – id. 

7213993, dos quais foram apresentados no contexto da contestação, não 

configurando desse modo documentos hábeis para comprovar a 

inadimplência da Requerente. Afrontando assim, os princípios que rezem 

toda relação consumerista, bem como os direitos básicos do(a) 

consumidor(a) (previsto no artigo 6° do CDC). Ademais em momento algum 
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a parte Requerida provou que as declarações da parte Requerente são 

inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da 

prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a parte consumidora é a 

parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim caberia à parte 

Requerida trazer na defesa contratos/documentos que comprovasse a 

adesão aos serviços aos quais alega ter prestado e, ainda alega haver a 

existência de pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. 

Dispõe o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da 

prova: “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”. Razão pela qual o simples fato de trazer tão-somente 

prints de telas sistêmicas, não comprova a relação contratual, 

configurando-se assim a inversão do ônus da prova por parte da 

Requerida. Destaco que em recente decisão proferida pela 1ª Câmara de 

Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de Relatoria 

do Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias, onde foi entendido que 

prints de telas de sistema digital não são meios de prova para comprovar a 

relação contratual, conforme se verifica na Ementa abaixo transcrita: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA DECRETADA 

IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL– CÓPIA XEROGRÁFICA 

– IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – PERDA DA 

PROVA PERICIAL – TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – 

RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – NÃO CONTRAÍDA - 

INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO 

INDEVIDO – CONFIGURADO – DANOS MORAIS –VALOR CONSIDERADO 

IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO 

AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MT: Apelação nº. 93552/2017, 

Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05.12.2017 

e disponibilizado no DJe nº. 10155 em 11.12.2017 e publicado em 

12.12.2017) Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada, no entanto, limitou-se na defesa 

trazer tão-somente prints de Telas de sistemas internos, cujas quais não 

contêm informações efetivas de que a parte Requerente contratou os 

referidos serviços. No entanto, a parte Requerida incidiu em 

responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, 

o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino 

pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito em 01.07.2016 pela Requerida no 

valor de R$265,82, referente ao contrato 0000005051544459; e b) 

Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010338-47.2015.8.11.0014 REQUERENTE: TELMA BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO - CARTOES Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 7219443 e a Requerente impugnou no id. 7219477 ambos dentro do 

prazo legal, conforme consta certificado no id. 7219506. Preliminar: 

Conexão. A Requerida pleiteia pela conexão da presente demanda com 

Ação nº. 8010337-62.2015.8.11.0014, por terem as mesmas partes e os 

mesmos pedidos, pois bem, em análise ao sistema PJe, verifico que as 

referidas ações possuem o mesmo contrato, entretanto os valores 

discutidos são diferentes entre as ações, por outro lado constato que a 

referida ação já se encontra sentenciada e transitada em julgada, estando 

pois arquivada, neste caso deixo de acolher a preliminar arguida de 

conexão entre as ações. Passo ao julgamento do Mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. reparação de danos morais, 

com pedido de liminar ajuizada por Telma Batista dos Santos em face do 

Banco Bradesco - Cartões, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor 

de R$ 254,00 – contrato nº. 038763501000074 nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no id. 7219364 o extrato de consulta de balcão, emitido pela AC 

Poxoréu/MT. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. No id. 7219377, o pedido de liminar 

pleiteado na ação, foi deferido, e nos ids. 7219420 e 7219427 foram 

expedidos ofício 320/2015 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome da Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 038763501000074 no valor de R$ 254,00. 

No id. 7219501 em resposta ao ofício 320.2015, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 0460.2016, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil informou a este juízo que Nada Consta na base de dados SPC 

Brasil, na data de 28.01.2016, no nome e CPF da Requerente. Realizada no 

id. 7219436 em 11.02.2017, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 

7219443 a Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar 

pleiteou a conexão entre a presente demanda e a Ação nº. 

0010337-18.2015.811.0074, por terem as mesmas partes e os mesmos 

pedidos, ainda em preliminar pleiteou a inépcia da ação, pelo fato da parte 

não juntar comprovante de endereço, e no mérito, pleiteia pelo exercício 

regular do direito, haja vista a parte ser titular dos cartões de crédito nº. 

4551.8110.7885.5744 (Visa) e 5480.4699.3316.9992 (Mastercard), 

conforme faz a juntada das faturas anexas aos ids. 7219460 e 7219468, 
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bem como de print de telas sistêmicas, contesta mais pela incidência da 

súmula 385 do STJ, pelo fato da parte ser devedora contumaz, conforme 

consta do extrato juntado pela própria Requerente no id. 7219364, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada 

no id. 7219477, a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Contudo, no id. 7219510 as partes foram intimadas 

para apresentarem as provas que pretendem produzir, e em cumprimento 

a intimação no id. 7219514 a Requerida, informou não ter mais provas a 

serem produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide, entretanto a 

parte Requerente se manteve inerte, conforme certificado no id. 7219518. 

Todavia, nos ids. 7219523 e 7219535 foi proferida decisão para a parte 

Requerida apresentar cópia do Termo de Adesão e Contrato referente aos 

ca r tões  de  c réd i to  n º .  4551 .8110 .7885 .5744  (V i sa )  e 

5480.4699.3316.9992 (Mastercard), sendo pois intimada nos ids. 7219528 

(pessoalmente); 7219540 e 7219545, porém se manteve inerte conforme 

certificado nos ids. 7219532 e 7219547. Pois muito bem, conquanto tenha 

a parte Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

parte Requerente, apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tão-somente, juntou faturas referentes aos cartões de 

crédito nº. 4551.8110.7885.5744 (Visa) e 5480.4699.3316.9992 

(Mastercard), bem como “Resumo do Regulamento de Utilização dos 

Cartões de Crédito – Aplicável à Pessoa Física” documentos esses 

juntados nos ids. 7219460; 7219468 e 7219451. Contudo, esses 

documentos não estão assinados pela parte Requerente, a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Requerente para a 

referida contratação. A inserção do nome da Requerente nas entidades 

de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Portanto, no que 

concerne aos danos morais, em análise aos extratos juntados nos autos, 

verifica-se que a parte Requerente possui outras restrições, conforme 

consta do extrato juntado ao id. 7219364. Sendo assim, não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outras restrições, como as 

informadas no extrato do SPC e SERASA juntado no id. 7219364. Desse 

modo, não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que a 

consumidora tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Pelo exposto, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida 

pela parte Requerida, e no mérito opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE 

EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do 

nome e CPF da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação à restrição discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 

254,00 referente ao contrato nº. 038763501000074. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000069-63.2018.8.11.0014 REQUERENTE: DAVID LOYK ALVES DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Analisando 

atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência entre esta 

ação e outra de nº 1000067-93.2018.811.0014, que tramita perante este 

Juizado Especial, com as mesmas partes, causa de pedir, e pedido, 

conforme aduz o artigo 337, §§ 1º a 3º do Código de Processo Civil, razão 

pela qual a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, incisos V, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000028-33.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FRANCISCO LUZ (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000028-33.2017.8.11.0014 SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA PARTILHA, APÓS DIVÓRCIO CONSENSUAL 

ajuizada por LUCIENE FERREIRA AFONSO em face de AGNALDO 

FRANCISCO DA LUZ, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

8797461, a parte promovente requereu a desistência da ação, informando 

que esse processo foi protocolado equivocadamente no juizado especial. 

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. Poxoréu/MT, 

20 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7789 Nr: 1890-87.2003.811.0033

 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: ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASTIÃO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Autos nº 1890-87.2003.811.0033 – Cód. 7789

Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos apenso.

São José do Rio Claro – MT, 08 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8805 Nr: 579-27.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTIÃO PARIZOTTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA, ANTONIO 

STEFANE FILHO, ALTAMIR GIMENES DO AMARAL, VICENTE RIBEIRO DO 

PRADO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Autos nº 579-27.2004.811.0033 – Cód. 8805

Vistos.

Manifestem-se os requeridos sobre o laudo pericial acostado aos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, certificando-se caso ocorra eventual decurso 

de prazo para tanto.

Designo o dia 01/08/2018, às 13:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentar em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 do 

Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE SHEREINER BOHM, JOACIR RENAN 

DE AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Autos nº 229-92.2011.811.0033 – Cód. 29481

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 119.

 Cumpra-se, consoante solicitado.

Intime-se.

 São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 2253-88.2014.811.0033

 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: CICERO JUVENAL DA SILVA, LUZINETE BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Considerando a homologação de acordo de fl. 81, determino seja expedido 

o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis de São José do 

Rio Claro/MT para transcrição do direito dos requerentes sobre o domínio 

do imóvel urbano descrito como sendo na matrícula 5.048, folha 01F, a 

saber, Lote n.º 21, quadra 54, com área de 600,00 m², situado no 

loteamento denominado São José do Rio Claro/MT, ao NO com a Avenida 

Argentina, rumo NE 40º00’com 15,00 metros; ao NE com a data 20 rumo SE 

50º00’ com 40,00 metros; ao SE com a data 02, rumo SO 40º00’ com 15,00 

metros; e ao SO com a data 22, rumo NO 50º00 com 40,00 metros.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 1538-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWELLY FRANCISCO DOS SANTOS, ALEX 

TATIM LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1538-75.2016.811.0033 – Cód. 64757

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 3521-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória para 

o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial que instruiu a 

inicial, na forma do artigo 701, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

aplicando-se correção monetária pelo INPC, a partir da data em que 

deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.Pela sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Julgo extinta esta fase procedimental, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8802 Nr: 576-72.2004.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Autos nº 576-72.2004.811.0033 – Cód. 8802

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 216-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EBENEZER LTDA., NELSON 

HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851E/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Autos nº 216-64.2009.811.0033 – Cód. 22976

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 1887-54.2011.811.0033

 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: PAULO CESAR PARAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro a produção de prova testemunhal e, para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia __18___/__07___/2018, às 

_15____:__00___ horas.

 Intimem-se.

Sem prejuízos, determino sejam os autos encaminhados ao Ministério 

Público Estadual para manifestação no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 109-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de pedido formulado pela parte exequente às fls. 64/67 visando 

a desnecessidade de intimação pessoal do executado sob o fundamento 

de que este fora declarado revel durante a fase de conhecimento.

É o relatório.

Julgo.

 Conforme se extrai do art. 523 do Código de Processo Civil, após a 

condenação da parte executada, mostra-se necessária a intimação da 

parte executada para que efetue o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer nas sanções legais. Vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e 

os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Ademais, em razão do teor da certidão de fl. 61, determino seja expedida 

carta precatória à Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT visando a 

intimação do representante legal da empresa executada para cumprimento 

do dispositivo supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 2704-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIPAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REDIVO, PAULA CRISTIANE DA 

SILVEIRA, VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANI BALAROTI REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 1063-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSA, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 (...) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

devendo, portanto, a sentença proferida à fl. 23 permanecer 

inalterada.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, após 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76225 Nr: 3850-87.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIDE MARTELO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3850-87.2017.811.0033 – Cód. 76225

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por BV 

FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

LEIDE MARTELO DO NASCIMENTO, todos suficientemente qualificados nos 

autos.

À fl. 14 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários, com 

fundamento no artigo 90 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 19 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3941-80.2017.811.0033 – Cód. 76403

Vistos.

Indefiro o pedido formulado à fl. 32, pois deve o autor requerer diretamente 

à Comarca de Nova Mutum/MT a devolução do valor.

Indefiro também o pagamento das custas ao final do processo, visto não 

haver disposição legislativa permitindo tal ato.

Logo, intime-se o patrono do autor a recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, sem nova intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e 

havendo seu transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há 

alternativa a não ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, como já anteriormente mencionado.

A seguir, com o devido pagamento das custas ou certificado eventual 

decurso de para tanto, voltem conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60122 Nr: 1518-21.2015.811.0033

 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: MARCELO GARGIULO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALECIO PINOTTI, LUCILA LOPES 

PINOTTI, ITANHANGA AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, ANTONIO 

CAETANO VIEIRA, ROBERTO DE SOUZA BATISTA, FABIO ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro os pedidos formulados às fls. 134/135 pela parte requerente.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 888-28.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, POLIANA MIKIJEVS CALÇA LORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16.226-B

 Autos nº 888-28.2016.811.0033 – Cód. 63540

Vistos.

Considerando que não vislumbro nenhum óbice à data sugerida para a 

realização do leilão eletrônico (fls. 41/42) MANTENHO as datas e horários 

sugeridos pelos leiloeiros e, na oportunidade, determino a intimação das 

partes acerca da realização do leilão devendo, para tanto, cumprir em sua 

integralidade o teor da decisão de fls. 26/27.

 Notifiquem-se os leiloeiros.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65420 Nr: 1887-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., EDUARDO 

BALAROTTI, GERSILDE ZAFALON BALAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 

MT

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de 

pré-executividade que MADEIREIRA TUCUNARÉ, EDUARDO BALAROTTI E 

GERSILDE ZAFALON BALAROTTI moveu em face de BANCO BRADESCO 

S/A, devendo a ação executiva prosseguir nos seus ulteriores 

termos.Sem sucumbência.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 413 Nr: 46-49.1996.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida se manifestar, 

intimo o autor para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 342 Nr: 159-37.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, 

SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, NILTON PAULO SOARES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Tendo em vista a constituição de novos patronos pelo excepto (fls. 

156/158), intimo-os da decisão de fls. 159/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29298 Nr: 47-09.2011.811.0033

 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: JOÃO DE ALMEIDA

 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,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS
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Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2018, às 

13:00horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 386-60.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALVES DE LIMA, MARIA APARECIDA 

GOMES MOBILIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Autos nº 386-60.2014.811.0033 – Cód. 54543

Vistos.

Nos termos do §1º, do artigo 513, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para, querendo, promover o competente cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16893 Nr: 107-21.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIENE ALVES DA SILVA LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLGILAS WLADAS 

ALBERNAZ GARCIA JUNIOR - OAB:11.170/MT

 Autos nº 107-21.2007.811.0033 – Cód. 16893

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 108/109.

 Cumpra-se, consoante solicitado.

Depreque-se.

 São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32683 Nr: 871-31.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA INOMATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MASSATO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 871-31.2012.811.0033

CÓDIGO: 32683

AUTOR: ROSA INOMAT DOS SANTOS

REQUERIDO: MILTON MASSATO SAITO

DESPACHO

Vistos,

Defiro o pedido formulado pela exequente, para o fim de determinar a 

citação, por edital, da parte requerida do termo desta ação.

 Tendo sido o executado citado por edital, certifique-se o transcurso do 

prazo e não havendo manifestação, encaminhem-se à Defensoria Pública 

Estadual, para atuar como curadora especial, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará vistas dos autos 

para os fins de direitos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53405 Nr: 2881-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, EDER ABLAIR 

ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO - 

OAB:6848/MT

 Autos nº 2881-14.2013.811.0033 – Cód. 53405

Vistos.

Intime-se a parte autora a apresentar cálculo atualizado de seu crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64625 Nr: 1467-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CELESTINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1467-73.2016.811.0033 – Cód. 64625

Vistos.

Nos termos do §1º, do artigo 513, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor para, querendo, promover o competente cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 19 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Renovo a intimação para a parte autora manifestar-se, em 05 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários periciais, tendo em vista a constituição 

de novo patrono.

 Intimação da Parte Requerida

 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
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 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

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da penhora online realizada 

e que, no prazo legal e caso queira, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19338 Nr: 1110-11.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, JOSÉ 

MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:3.617, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089-A

 Intimo a parte exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca 

do pagamento apresentado às fls. 281/283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23184 Nr: 427-03.2009.811.0033

 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: ANTONIA MARTINES

 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,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, conforme petição de f. 124v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 1679-07.2010.811.0033

 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: SILVANIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA

 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,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2018, às 

13:15horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Autos nº 717-42.2014.811.0033 – Cód. 54916

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 90, a qual abriu prazo para as 

partes especificarem as provas que pretendiam, determino a restituição 

dos autos à secretaria para eventual manifestação das partes.

Com a juntada de petição ou certificado eventual decurso do prazo 

venham conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2380-26.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASOL VESTUARIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MARQUES RODRIGUES, BABY S/A 

COMERCIO DE VESTUARIO S/A, BPK S/A COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:3.210/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Nos termos do despacho de fls. 271, intimo a parte executada para que 

no prazo de 15 (quinze) dias pague o valor indicado no demonstrativo de 

crédito atualizado, sendo que decorrido o prazo acima 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. Fica também intimada dos demais termos do 

referido despacho.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 339-47.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 29546 Nr: 294-87.2011.811.0033

 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: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 10 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 654 Nr: 118-02.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COM.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL VILA NOVA, EVANILDA MARIA A. VILA 

NOVA, FRANCIS VILA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.131/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71180 Nr: 1798-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) conforme 

fls.85. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido 

mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71180 Nr: 1798-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de nova diligência de Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme o novo 

endereço informado na fls.89. Outrossim, informo que o valor mencionado 

deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000056-41.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAIMUNDO VENANCIO (REQUERENTE)

SIRLEI DE SOUZA SANTOS VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO KOZAEN (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000056-41.2017.8.11.0033 REQUERENTE: DORIVAL 

RAIMUNDO VENANCIO e outro REQUERIDO: MARIO SERGIO KOZAEN 

DESPACHO Vistos, Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

concordou com a proposta de acordo formulada pelo requerida. Desta 

feita, designo desde já audiência de instrução e julgamento para o dia 20 - 

06 - 2018 , às 15 : 00 horas, cujo rol de testemunhas deverá ser 

encartado aos autos em até cinco dias antes da audiência, devendo as 

partes trazer as suas testemunhas, até o número máximo de três, ou, se 

preferir, indicar as que deverão ser intimadas, o que deverá ser agilizado 

pela secretaria. Convoquem-se as partes para comparecerem à audiência, 

sob pena contumácia da parte promovente e extinção do processo, ou 

verificação dos efeitos da revelia em relação da parte promovida, com 

julgamento da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 20 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-43.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010026-43.2017.8.11.0033 REQUERENTE: CARLOS SILVA DE 

ASSIS REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado adimpliu integralmente o 

débito. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

8 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 1016-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILVAN RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IZAIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a convocação desta magistrada por seu superior 

hierárquico na data da audiência designada nestes autos, redesigno o ato 

para o dia _24____/__05__/2018, às __13___:__45___ horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 2317-21.2012.811.0049
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:1516/RO

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação das partes, quanto à audiência designada no Juízo 

da Comarca de Rondonopólis/ MT, a fim de proceder a inquirição da 

testemunha Vinicius Alves Camara, nos termos da Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56832 Nr: 2415-64.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TECCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2415-64.2016.811.0049 - Código: 56832

Requerente: LUIZ TECCHIO

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 53/59, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41313 Nr: 918-54.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 918-54.2012.811.0049 – Código 41313

Requerente: Carmelita Leal de Souza

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

Vistos.

Considerando o Acórdão de fls. 102/104, determinando o retorno dos 

autos ao juízo de origem para a intimação da parte requerente a fim de que 

proceda ao requerimento administrativo, em consonância com o RE 

631240 do STF, de repercussão geral, DETERMINO:

 INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, o 

comprovante do agendamento do requerimento administrativo, eis que tal 

pedido pode ser realizado no próprio sítio da Previdência Social, via 

internet, ou diretamente na agência do INSS, ora requerido.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43101 Nr: 371-77.2013.811.0049

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A OAB-MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por Fluvio Artur 

Frey de Oliveira, alegando omissão na sentença de fls. 145/146, a qual 

deixou de decidir sobre a atualização do prêmio, segundo as condições 

gerais do seguro.

É o relatório

DECIDO.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar o acórdão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. Somente é 

possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se 

para corrigir referidos defeitos.

 Compulsando os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

acolhidos, conforme passo a expor.

Razão assiste o embargante, uma vez que a sentença de fls. 145/146 

deixou de mencionar acerca da atualização do prêmio conforme determina 

o artigo 31, parágrafo único, c/c artigo 42, ambos das Condições Gerais 

do Seguro (fls. 78).

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

contra a sentença proferida e procedo à alteração no ponto embargado, 

fazendo constar na sentença:

 I – condenar o réu ao pagamento em favor do autor de R$ 1.000.000,00, 

atualizado pelo índice IGPM, acrescidos de correção monetária desde o 

pedido administrativo (16.09.2008) e juros de mora constados a partir da 

citação;

No mais, persiste a sentença como está lançada.

Publique-se, retifique-se anotando o necessário e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47650 Nr: 1527-66.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS, RONEY 

SHARLY FARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO, ALVACY 

SILVA DELGADO, SÔNIA APARECIDA DELGADO, JOAQUIM DELGADO 

NETO, ANTÔNIO DELGADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, OSWALDO 

AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO ALVES RIBEIRO - 

OAB:7.666/MG

 Código: 47650

Vistos.

Em virtude da convocação deste Magistrado para participar do Curso de 

Formação Continuada, sobre o tema “Direito e Gênero: debates sobre 

violências contra as mulheres”, a ser realizado na ESMAGIS/MT, nos dias 

26/02 e 27/02/2018, conforme documento em anexo, REDESIGNO para o 

dia 24 de abril de 2018, às 14:30 horas (horário oficial do Mato Grosso), a 

audiência anteriormente agendada.

Intimem-se as partes através de seus patronos, via DJE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Código: 56939

Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta deste Juízo, bem 

como visando não acarretar prejuízo para as partes, ADIANTO a data para 

realização da audiência de instrução para o dia 14 de março de 2018, às 

08:00 horas (horário oficial do Mato Grosso).

Intimem-se as partes através de seus patronos, via DJE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19229 Nr: 2271-37.2009.811.0049

 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 FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

em face de Edinaldo de Oliveira Gomes, ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/29.

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar pretendida determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão e citação do requerido, que 

restou inexitosa, conforme certidão de fls.41.

Conforme certidão de fls. 63, o requerente foi devidamente intimado para 

impulsionar o feito, porém, não se manifestou.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento nos autos, sob pena de extinção. Vê-se que devidamente 

intimada, (AR- fls. 70-v), a parte autora quedou-se inerte novamente.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Verifico dos autos que mesmo após ser devidamente intimada, a parte 

requerente quedou-se inerte, deixando transcorrer um longo prazo para 

sua manifestação.

 Assim, a parte requerente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, ou seja, sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de 

direito, deixando de promover atos que lhe competem.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45885 Nr: 56-15.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VELOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL VELOSO BARBOSA, Filiação: 

Cidino Barbosa Teixeira e Aparecida de Fatima Mota Veloso, data de 

nascimento: 09/08/1989, brasileiro(a), casado(a), mecanico de 

motocicleta. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição.Cite-se o réu via edital.Após o transcurso 

do prazo, não tendo o imputado comparecido espontaneamente ou 

constituído advogado, certifique-se e voltem os autos conclusos para fins 

do artigo 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria da Glória Fausto 

da Silva, digitei.

Vila Rica, 16 de fevereiro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49117 Nr: 405-81.2015.811.0049

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENOR PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos

 Cuidam os autos de requerimento de medidas protetivas de urgência 

pleiteadas pela ofendida qualificada nos autos, como amparo na Lei nº 

11.340/06, em que pretende o afastamento do agressor do lar conjugal, 

dentre outras medidas liminares, em razão dos danos decorrentes da 

violência doméstica cometida pelo agressor qualificado nos autos.

O pedido foi formulado em sintonia com a referida lei, razão pela qual 

foram concedidas as medidas protetivas de urgência. Os envolvidos 

foram intimados da decisão, assim como o Ministério Público foi 

cientificado.

É o relato. Decido.

Analisados os autos, constato ter sido atingida a finalidade para a qual foi 

proposto o presente pedido, mormente porque não consta dos autos 

informação quanto a reiteração de agressões como as narradas pela 

vítima.

Assim, o arquivamento do feito é viável, haja vista o desaparecimento dos 

motivos fáticos que ensejaram a concessão das medidas protetivas de 

urgência.

Além do mais, considerando-se o caráter cautelar das medidas protetivas, 

que se regem pela cláusula rebus sic stantibus, sobrevindo motivos 

fáticos ensejadores da tomada de providências dentro do preconizado 

pela Lei 11340/2006, a ofendida poderá procurar os órgãos públicos 

competentes para novamente pleitear medidas protetivas ou até mesmo 

outras providências mais gravosas previstas na Lei.

Por fim, considerando que já transcorreram mais de 06 (seis) meses da 

concessão das medidas protetivas, sem que houvesse reiteração da 

violência doméstica, revogo as medidas protetivas de urgência 

anteriormente decretadas e determino o arquivamento dos presentes 

autos, observando-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56841 Nr: 2424-26.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELLI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural
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Autos: 2424-26.2016.811.0049 - Código: 56841

Requerente: NOELLI RODRIGUES DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 52/59, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57099 Nr: 2550-76.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA GALDINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 2415-64.2016.811.0049 - Código: 57099

Requerente: ZILDA GALDINO DE LIMA

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 86/94, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60693 Nr: 1521-54.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI-EPP, WILLIAN CÉSAR SEABRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. TEIXEIRA CABRAL EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Cominatória de Abstenção do Uso da Marca c/c 

Indenização de Danos Marais e Tutela Antecipada interposta por Casa do 

Pintor para Construção Eireli - EPP em face de “Casa do Pintor” – L. 

Teixeira Cabral Eireili - ME, todos qualificados nos autos, objetivando-se, 

em síntese, a concessão da medida liminar determinando que a requerida 

abstenha se imediatamente de usar a marca “Casa do Pintor”.

 E ao final, que sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida.

Com a inicial juntou-se documentos de fls. 18/39.

Recebida a inicial, verifiquei a insuficiência de provas documentais que 

comprovassem o direito invocado pelo autor, pelo que indeferi a liminar 

pretendida determinando no mesmo ato a remessa dos autos ao CEJUSC 

para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação.

 Às fls. 46 a parte autora requereu a desistência do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Ante o pedido de desistência do presente feito, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas se houver, pela parte requerente.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61353 Nr: 1873-12.2017.811.0049

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR BATISTA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão pelo decreto lei n. 911/69, 

proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Arthur 

Batista Vasconcelos, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em 

síntese, a apreensão do(s) bem(ns) descritos na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos (fls. 06/14).

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar pretendida determinando a 

expedição de mandado de busca e apreensão.

 Às fls. 17 a parte autora informou que entrou em acordo com o requerido, 

razão pela qual, requer a desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Ante o pedido de desistência do presente feito, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Custas se houverem pela parte requerente.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61452 Nr: 1939-89.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA VIEIRA ANDRADE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41838 Nr: 1482-33.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI EDGAR KOCHHANN-ME, AURI ALBANO 

KOCHHANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, proposta 

pelo Banco Bradesco S/A em face de Erni Edgar Kochhmann e Auri 

Albano Kochhmann, ambos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/24.

Recebida a inicial, foi determinado no mesmo ato a citação da parte 

executada para pagar o débito, contudo, conforme certidão de fls.30 

restou-se inexitosa.

Às fls. 34 e 39/41 a parte requerida foi citada por edital, tendo, 

transcorrido longo prazo sem que houvesse manifestação nos autos.

A parte autora às fls. 46/49 requereu penhora/arresto “on line”, tendo está 

sido infrutífera.

 Às fls. 62 este magistrado determinou a intimação da parte autora para 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Vê-se que 

devidamente intimada conforme certidão de fls. 65, a parte autora não se 

manifestou nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Verifico dos autos que mesmo após ser devidamente intimada, a parte 

exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para sua 

manifestação.

 Assim, a parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

ou seja, sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Custas se houverem pela parte requerente.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57484 Nr: 2723-03.2016.811.0049

 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): VALDIVINO LIMA SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON GOMES MACIEL - 

OAB:18.714/E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18441/O, 

LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16284, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, interposto pelo Bradesco 

Financiamentos, em face de Valdivino Lima Sirqueira, ambos qualificados 

nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 07/20.

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar pretendida determinando a 

expedição de mandado de busca e apreensão, que restou inexitosa 

(fls.35 e 44).

Às fls. 41 a parte autora requereu a desistência da ação e 

desentranhamento dos documentos originais que instruíram o feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Ante o pedido de desistência do presente feito, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

E, determino seja desentranhado os documentos originais que 

acompanharam a inicial, que deverão ser restituídos à parte autora, 

mediante recibo e traslado.

Custas se houverem pela parte requerente.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24384 Nr: 1339-78.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:20.350/GO, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pensão por Morte

Autos: 1339-78.2011.811.0049 – Código 24384

Requerente: Maria de Matos

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

Vistos.

Considerando o Acórdão de fls. 138/139, determinando o retorno dos 

autos ao juízo de origem para a intimação da parte requerente a fim de que 

proceda ao requerimento administrativo, em consonância com o RE 

631240 do STF, de repercussão geral, DETERMINO:

 INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, o 

comprovante do agendamento do requerimento administrativo, eis que tal 

pedido pode ser realizado no próprio sítio da Previdência Social, via 

internet, ou diretamente na agência do INSS, ora requerido.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-21.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO)

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ONEIDO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos termos do 

Art. 986 da CNGC, DESIGNO audiência de Conciliação, conforme pauta da 

Conciliadora, para o dia 11 de abril de 2018, às 9h 30min (Horário Oficial 

de Mato Grosso), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado 

Especial, sito no Fórum local. Vila Rica, 20 de fevereiro de 2018. Karin 

Matte Garcia Gestora Judiciária

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33562 Nr: 1958-79.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kainure Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 
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Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade do autor do fato, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, 

VI ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 09 de 

janeiro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51402 Nr: 2693-73.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a certidão de REF. 17, providenciando o necessário para 

o seu prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38595 Nr: 695-41.2015.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louriston Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 10.04.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 1006-32.2015.811.0035

 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: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tamara Oliveira Peixoto - 

OAB:30.903/BA

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 11.04.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42874 Nr: 740-11.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Cristina Bicudo de Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 10.04.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53097 Nr: 19-88.2018.811.0035

 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: GENILSON SANTANA VIEIRA JÚNIOR, Hélida Lejânia 

Martins David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINÍCIUS AZEVEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 11.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1426-42.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ANDREIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora, para intimá-la da 

certidão de fl.78, bem como, para que decline novo endereço visando o 

cumprimento da precatória para a oitiva da testemunha Valdir aparecido 

Gulli.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-44.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ALTO 

GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTO GARÇAS RUA Dom Aquino, 

383, Centro - ALTO GARÇAS Numero do Processo: 

0010108-25.2012.811.0022 Polo Ativo: LAZARA DA SILVA ARRUDA Polo 

Passivo: CCE DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. I ? DA FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

Reclamação por produto defeituoso proposto por Lázara da Silva Arruda 

em face de Cemaz Industria Eletrônica da Amazônia S/A. Aduz a inicial 

que a autora adquiriu um televisor de 29 polegadas CCE SLIM, valor de R$ 

999,00 (novecentos e noventa e nove reais), contudo em menos de um 

ano o aparelho apresentou defeito. O aparelho foi enviado a requerida 

para que essa procedesse com a solução, porém, ultrapassado o lapso 

temporal de mais de 30 (trinta) dias, o televisor não foi entregue. Assim, 

busca o Poder Judiciário para que a demandada restitua o valor pago pelo 

aparelho, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais. Primeiramente é importante observar que o ponto central do 

litígio cinge-se em verificar a existência de dano moral ao caso, uma vez 

que a demandada reconhece que o produto possuía vício, bem como 

propôs, na contestação e na audiência, o conserto, a troca ou a 

restituição do valor pago atualizado. Quanto ao dano moral, verifico que a 

situação suportada pelo consumidor implica em reconhecimento de dano, 

tendo em vista que, com base nos documentos e afirmações constantes 

nos autos, o vício do produto ultrapassou a esfera patrimonial, 

necessitando, a demandante, valer-se do Poder Judiciário para a 

resolução do problema, o que certamente demanda tempo e desgaste 
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emocional, dano que deve ser reparado. Considerando as circunstâncias 

do caso concreto, bem como o valor da cobrança, fixo o dano moral no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a contar da 

citação e correção monetária desde a data desta sentença. II ? DO 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora para condenar a demandada a restituir o valor pago pelo aparelho 

de TV, conforme nota fiscal anexa, corrigidos desde a data do evento 

danoso e com juros de mora a contar da citação, bem como efetuar o 

pagamento de indenização de danos morais na quantia R$2.000,00 (dois 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mêse correção monetária pelo 

INPC, ambosdesde a data desta sentença. DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC. PRIC. 

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza 

Substituta

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO a necessidade da realização da instalação de novos 

"switches" na Comarca de Alto Taquari, conforme informado pela 

assessoria técnica de conectividade e, tendo em vista que os 

equipamentos serão instalados nos dias 27/02/2018 e 28/02/2018;

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense nos dias 27 e 28 de fevereiro 

de 2018 e PRORROGAR os prazos processuais para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 2º - Designar o dia 28/02/2018, às 12 horas para comparecimento do 

público interno a fim de testar o sistema.

Art.3º- Publique-se. Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça, a OAB 

local e o Ministério Público.

 Alto Taquari, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44710 Nr: 2628-04.2017.811.0092

 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: EDUARDO FELIPINI VITRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Pio XII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 Cód. 44710

Despacho

Inicialmente, verifico que o conteúdo de fls. 58/85 corresponde às mesmas 

já constantes no presente feito, conforme fls. 24/56, sendo assim, 

DETERMINO o desentranhamento das mesmas e a sua entrega ao 

respectivo advogado peticionante.

Após, intime-se a parte embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar à impugnação de fls. 58/85.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 2627-19.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref.28, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 772-59.2004.811.0092

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronaldo Buscariol, José Arnaldo 

Buscariol, LUIZ ARISTEU DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Júnior - OAB:14.848 - MT, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Saionara Mari - 

OAB:5225MT, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12791

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Esclareço que embora tenham sido localizados três veículos em nome do 

executado, não foi realizado o bloqueio em virtude da pré-existência de 

restrições (alienação fiduciária), somada a patente disparidade entre o 

seu valor de mercado e o montante do débito.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13535 Nr: 286-40.2005.811.0092

 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: Ivone Amélia Braun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Zacarias - 

OAB:93.848-B/SP, Aparecido Gonçalves - OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora 

para apresentar nos autos o número do CPF do titular da conta bancária 

informada na petição de fls. 143, a fim de possibilitar a transferência dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20891 Nr: 1033-14.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cia Ltda, Ronaldo Maciel, Neuza Maria 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20891

DECISÃO
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Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

Esclareço que embora tenha sido localizada uma motocicleta Honda CG, 

ano 1983, não foi realizado o bloqueio em virtude da patente disparidade 

entre o seu valor de mercado e o montante do débito.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22055 Nr: 867-45.2011.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicunha Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio de Pessoa Coelho Filho 

- OAB:19368/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Código 22055

DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13406 Nr: 157-35.2005.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES DE ABREU (ESPÓLIO), ALCEDINA 

RIBEIRO DE ABREU (ESPÓLIO), CARLOS ALVES DE ABREU, ENÉSIO 

ALVES DE ABREU, MARIA RIBEIRO DE ABREU, Claudio Adão Silva de 

Abreu, Braz Ribeiro de Abreu, DIOGO MELO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES 13 PONTOS LTDA., Jamil João 

Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alves de Abreu - 

OAB:2.641MT, DIOGO MELO DE ABREU - OAB:8397/MT, Mauro Andre 

da Silva Barbosa - OAB:5049-MT, WILSON LINDBERGH SILVA - 

OAB:PA-11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 13406

Despacho

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21613 Nr: 423-12.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cecília Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Código: 21613

Despacho

Diante da certidão de fls. 586, intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 dias, manifesta-se no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22161 Nr: 973-07.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicunha Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Guilherme Kok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Mª Haydn Credidio - 

OAB:143.241, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Código 22161

 DESPACHO

Diante da regularização processual dos executados, conforme certidão de 

fls. 174, intimem-se os executados para se manifestarem às decisões de 

fls. 149/151 e, 155/156, vº.

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22165 Nr: 977-44.2011.811.0092

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seloi Rosa Weber Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca de Oliveira Borges - 

OAB:8.759-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22165

Sentença.

Trata-se de Manado de Segurança impetrado por Seloi Rosa Weber 

Galindo contra ato supostamente ilegal praticado pelo Município de Alto 

Taquari/MT, na pessoa do Senhor Mauricio Joel de Sá, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Ocorre que, conforme fls. 232, foi determinado a intimação pessoal da 

impetrante para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

processo, contudo, não foi possível cumprir a r. decisão, tendo em vista 

que o endereço da impetrante está incompleto.

Assim, foi determinado a intimação da impetrante por edital, contudo 

decorreu o prazo sem manifestação da mesma, conforme certidão de fls. 

237.

 É o breve relato. Fundamento.

No presente caso verifica-se que a parte impetrante deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido intimada pelo DJe, 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte impetrante, 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.

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, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 22993 Nr: 707-83.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22993

DESPACHO

Diante da certidão de fls. 91, intime-se pessoalmente a parte exequente 

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, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 689-33.2010.811.0092

 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: MBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADS, PUdS, EPdS, JUdO, OUdS, TUdS, 

LUdS, JUdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 20545

Despacho

Diante da certidão de fls. 68/69 e o relatório de fls. 70, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14930 Nr: 475-81.2006.811.0092

 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: Valdemar Menezes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Cód. 14930

Despacho

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se

Alto Taquari/MT, 24 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42316 Nr: 1299-54.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ROSALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40729 Nr: 5-10.1985.811.0020

 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: Adolfo Herberts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Flumian, Valdir Antônio 

Niedermeier, Noêmia Presser Niedermeier, Aldo Flumian, Durvalino Gomes 

Barbosa (Espólio), Daniel Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA ALVES - OAB:5177, Fábio 

Vilela de Carvalho - OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 40729

DESPACHO.

Aguarde-se a realização da perícia nos autos em apenso.

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15152 Nr: 689-72.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandaia Calcario Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSIS ALVES - 

OAB:32708, Luís Gustavo Vorique Câmara - OAB:32.704/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código: 15152

 DESPACHO

Cumpra-se o item “c” da decisão de fls. 106.

Diante das certidões de fls. 118/119, intime-se o exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento das diligências do oficial de 

justiça.

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18782 Nr: 721-72.2009.811.0092

 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: Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Maria 

Bastista dos Santos, Rita Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noêmia Presser Niedermeier, Valdir Antônio 

Niedermeier, Josefa Maria de Jesus -Espolio, Maria Afonso Fávero, 

Jerônimo Sebastião Ferreira, Jerônimo Batista Neves, Eligio Zandonardi, 

Antonio Jose dos Reis, Hernandes da Silva Horta, Giovani Herberts, 

Marçal Batista dos Santos, Amaro Sebastião Ferreira, Ana Luiza Neves, 

João Silverio da Costa, Ivo Rodrigues, José Batista dos Santos, Estevão 

Bastista dos Santos, Maria Batista dos Santos, Mariana Batista dos 

Santos, Jenório Luiz Pereira, Ana Ambrosina dos Santos, Manoel Batista 

dos Santos, Virginia Batista dos Santos, Neurisvaldo Carrijo Barbosa, 

Izabel Batista dos Santos, Maria Doroteia dos Santos, Domingos Naves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Detoni Junior - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Geraldo Taguchi - OAB:82.311-SP

 Código 18782

DECISÃO

Diante da informação de que o(a) perito(a) nomeado(a) anteriormente 

requereu a liberação do encargo, conforme fls. 694:

Revogo a nomeação anterior e nomeio para realização da perícia a Real 

Brasil Consultoria e Perícia, podendo ser localizado na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n. 1856, Sl. 1403, Bosque da Saúde, comarca de 

Cuiabá/MT (e-mail contato@realbrasil.com.br), telefone (65) 3052-7636, 

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.

 Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários.

Com a juntada da proposta de honorários, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de concordância 

efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no mesmo prazo.

Após a juntada do comprovante de depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para início dos trabalhos, cientificando em seguida as 

partes. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473 do CPC).

Incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do despacho 

de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 465, §1º)

Autorizo a entrega dos autos ao Perito, mediante carga.

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22249 Nr: 1061-45.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Sanini - Espolio, Renato Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO PIRES MAFRA - 

OAB:7906

 Código 22249

 DESPACHO

Intimem-se os advogados da parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestarem-se sobre os embargos opostos as fls. 80/81 (Art. 

1.023, § 2º, do CPC).

 Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30991 Nr: 497-95.2013.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Cód. 30991

SENTENÇA.

Maria das Graças Campos ajuizou Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos em face do Banco do Brasil S/A, devidamente qualificados.

Às fls. 58, a parte autora requereu a extinção do feito sem julgamento do 

mérito, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios.

A parte requerida se manifestou contrário pelo pedido, devendo a 

requerente desistir da ação conforme dispõe o inciso III, alínea “c” do 

artigo 487 do CPC.

Conforme fls. 63, a parte concordou e requereu a extinção do feito com a 

renúncia do feito, nos termos do artigo 487, III, “c” do CPC.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a presente renúncia, decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea c, do Novo Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais, tendo 

em vista que já foram recolhidas no início. Condeno a parte autora no 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I

Alto Taquari/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 2631-56.2017.811.0092

 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: Vanda Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC Química do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 Código 44715

Intime-se a parte EMBARGANTE, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da contestação de fls. 321/325.

Alto Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-43.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

POMPILIO PEREIRA SOARES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010215-43.2014.8.11.0092 REQUERENTE: POMPILIO PEREIRA SOARES 

NETO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, informar conta bancária para transferência dos 

valores depositados. 2. Juntada a informação encimada e considerando a 

nova sistemática no tocante à expedição de Alvarás para Levantamento 

de Valores criado pelo Provimento n.º 36/2012-CGJ, OFICIE-SE ao 

Departamento da Conta Única deste Tribunal para a vinculação dos 

valores. 3. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores, devidamente atualizado, mediante transferência para a conta 

bancária indicada. 4. Nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-41.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010327-41.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: DEUZANIA MARQUES VILELA 

ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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$ 22.977,98 

(vinte e dois mil novecentos e setenta e sete reais noventa e oito 

centavos), a título de honorários advocatícios no exercício da advocacia 

dativa. 2. Citado, o executado quedou inerte, deixando escoar o lapso 

temporal para opor embargos. É o relato do essencial. Fundamento e 

decido. 3. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo 

citada, nada manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o 

cálculo e requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor 

do crédito executado em R$ 22.977,98 (vinte e dois mil novecentos e 

setenta e sete reais noventa e oito centavos), importe esse a vigorar a 

partir da data da propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a data do efetivo 

pagamento. 6. EXPEÇA-SE ofício requisitando o pagamento ao 

Excelentíssimo Presidente do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em favor da exequente, por meio de RPV, tendo em vista 

tratar-se de quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 7. 

AGUARDE-SE em arquivo provisório até a quitação da obrigação. 8. Após, 

ARQUIVE-SE, com as anotações, providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 

10. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 

2017. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-56.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010132-56.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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$ 23.372,16 

(vinte e três mil trezentos e setenta e dois reais dezesseis centavos), a 

título de honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa. 2. 

Citado, o executado quedou inerte, deixando escoar o lapso temporal para 

opor embargos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 3. Este 

processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em 

que o exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia 

dativa nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada 

manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e 

requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor do 

crédito executado em R$ 23.372,16 (vinte e três mil trezentos e setenta e 

dois reais dezesseis centavos), importe esse a vigorar a partir da data da 

propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento. 6. EXPEÇA-SE 

ofício requisitando o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor da exequente, 

por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. 7. AGUARDE-SE em arquivo provisório até a 

quitação da obrigação. 8. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 10. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 2017. Pierro de Faria Mendes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000014-09.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

1000014-09.2017.8.11.0092 EXCEPTO: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXCEPIENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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$ 

20.481,05 (vinte mil quatrocentos e oitenta e um reais cinco centavos), a 

título de honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa. 2. 

Citado, o executado quedou inerte, deixando escoar o lapso temporal para 

opor embargos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 3. Este 

processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em 

que o exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia 

dativa nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada 

manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e 

requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor do 

crédito executado em R$ 20.481,05 (vinte mil quatrocentos e oitenta e um 

reais cinco centavos), importe esse a vigorar a partir da data da 

propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento. 6. EXPEÇA-SE 

ofício requisitando o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor da exequente, 

por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. 7. AGUARDE-SE em arquivo provisório até a 

quitação da obrigação. 8. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 10. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 2017. Pierro de Faria Mendes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010308-35.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010308-35.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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$ 52.248,48 (cinquenta e dois 

mil duzentos e quarenta e oito reais quarenta e oito centavos), a título de 

honorários advocatícios no exercício da advocacia dativa. 2. Citado, o 

executado quedou inerte, deixando escoar o lapso temporal para opor 

embargos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 3. Este processo 

executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em que o 

exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia dativa 

nesta unidade judiciária. 4. A Fazenda Pública, mesmo citada, nada 

manifestou, de modo que resta-nos, doravante, homologar o cálculo e 

requisitar o pagamento. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na petição inicial para fixar o valor do 

crédito executado em R$ 52.248,48 (cinquenta e dois mil duzentos e 

quarenta e oito reais quarenta e oito centavos), importe esse a vigorar a 

partir da data da propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a data do efetivo 

pagamento. 6. EXPEÇA-SE ofício requisitando o pagamento ao 

Excelentíssimo Presidente do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso em favor da exequente, por meio de RPV, tendo em vista 

tratar-se de quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 7. 

AGUARDE-SE em arquivo provisório até a quitação da obrigação. 8. Após, 

ARQUIVE-SE, com as anotações, providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 

10. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 

2017. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010177-60.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN NEGRAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8010177-60.2016.8.11.0092 EXEQUENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 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$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios no 

exercício da advocacia dativa. 2. Citado, o executado quedou inerte, 

deixando escoar o lapso temporal para opor embargos. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 3. Este processo executivo foi ajuizado 

para cobrar honorários advocatícios em que o exequente, advogado, 

desempenhou no exercício da advocacia dativa nesta unidade judiciária. 4. 

A Fazenda Pública, mesmo citada, nada manifestou, de modo que 

resta-nos, doravante, homologar o cálculo e requisitar o pagamento. 5. 

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente na 

petição inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 21.250,00 

(vinte e um mil duzentos e cinquenta reais), importe esse a vigorar a partir 

da data da propositura da demanda e atualizado pela TR mais juros de 

mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento. 6. 

EXPEÇA-SE ofício requisitando o pagamento ao Excelentíssimo Presidente 

do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor da 

exequente, por meio de RPV, tendo em vista tratar-se de quantia inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos. 7. AGUARDE-SE em arquivo provisório até 

a quitação da obrigação. 8. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações, 

providências e baixas de estilo. 9. P.R.I. 10. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Taquari, 29 de setembro de 2017. Pierro de Faria Mendes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-77.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVESTRE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVELLI & CAETANO LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Numero do Processo: 

8009999-77.2017.8.11.0092 REQUERENTE: GILVAN SILVESTRE DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: CRIVELLI & CAETANO LTDA - ME, BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Homologo, por sentença, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, III, “b”. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. Esclareço que a sentença homologatória 

de conciliação ou transação, dispensa a intimação das partes e de seus 

patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. P.I. Alto 

Taquari/MT, 20 de fevereiro de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 349-69.2017.811.0084

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO CARPINELLI STEFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Comarca de Apiacás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806 \MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, CONHEÇO os embargos, dando-lhes PROVIMENTO, 

para corrigir o vício e modificar a parte dispositiva da sentença, para 

“JULGAR PROCEDENTE o pedido de suscitação de dúvida inversa, para 

DISPENSAR que o suscitante LICÍNIO CARPINELLI STEFANNI satisfaça da 

exigência da Registradora do Cartório de Imóveis de Apiacás-MT, devendo 

a Oficiala daquela Serventia lavrar a(s) devida(s) escritura(s) das áreas 

de 200 (duzentos) hectares, área remanescente do lote n. 16 e de 1.967 

(mil e novecentos e sessenta e sete) hectares área remanescente do lote 

n. 20, ambas descritas na inicial, mantendo, no mais, incólume as demais 

determinações da sentença modificada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 598-06.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro, Sandra da Silva Cunha Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Marilia Da Riva Sousa Pinto, Renate Anna Welmann Da Riva, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Ariosto da Riva 

Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin Wellmann da 

Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, Mônica Souza 

Pinto, Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código Apolo nº: 32945.Vistos etc. [...] DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 17 DE MAIO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS, devendo a Secretaria 

de Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de 

seus comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de 

não comparecimento.2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015.2.2) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015. 2.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 3) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015.4) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara 

ao disposto no art. 338 da CNGC/MT.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 
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como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for 

necessário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32934 Nr: 557-39.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth da Silva de Almeida, José Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Marilia Da Riva Sousa Pinto, Renate Anna Welmann Da Riva, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Ariosto da Riva 

Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin Wellmann da 

Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, Mônica Souza 

Pinto, Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Código Apolo nº: 32934.Vistos etc.[...]DESIGNO audiência de instrução 

para o DIA 17 DE MAIO DE 2018, ÀS 16:30 HORAS, devendo a Secretaria 

de Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de 

seus comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de 

não comparecimento.2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015.2.2) Deverá o(a) advogado(a) 

constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras do art. 

455, do CPC/2015.2.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 3) INTIMEM-SE 

ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015.4) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara 

ao disposto no art. 338 da CNGC/MT.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for 

necessário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás - MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Tibério de Lucena Batista, Juiz Substituto.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45351 Nr: 61-63.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romatre Construtora Ltda, Edilson Alves 

Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMATRE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

01268058000183 e atualmente em local incerto e não sabido EDILSON 

ALVES DOURADO, Cpf: 20490755100, Rg: 122.105, 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: AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$: 114.111,12

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.Intime-se a parte 

autora para que, se manifeste no prazo de 05 dias quanto ao teor da 

certidão de fl. 72verso.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, Judite Anschau, digitei.

Apiacás, 12 de fevereiro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48310 Nr: 481-97.2015.811.0084

 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: Sandra da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO 

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE DE APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, ANA RITA 

ANTUNES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial pela impetrante para DENEGAR a segurança pleiteada, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e despesas processuais, conforme isenção legal. Indevidos os 

honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem 

como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ.Nos 

termos do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, independente de nova 

determinação, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 89-46.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Normando de Mesquita Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA MORAES - 

OAB:20515

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DO PATRONO DO RÉU, DR. 

ROBSON PREIRA MORAES, OAB/BA 20.515, para juntar procuração aos 

autos do processo supra, outorgando-lhe o direito de defesa, no prazo de 

72 horas.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71508 Nr: 2933-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente procuração por 

instrumento público ou a assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) 
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testemunhas, necessário para o caso de pessoa analfabeta, sob pena de 

indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, 

art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c 

NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I.Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. 

Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 

35.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 2095-81.2015.811.0038

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrinéia Valim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A (Friboi)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.Diante do pedido expresso, 

expedi o alvará judicial de levantamento em nome do advogado 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em seu favor, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais eventualmente remanescentes, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que o pagamento ocorreu de forma voluntária e no 

prazo legal de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 523, § 1º -, obstando nova 

condenação de honorários advocatícios decorrente do acréscimo legal 

pelo não pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 85, § 

1º.Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53759 Nr: 1126-37.2013.811.0038

 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: Odair Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Antonio de Ornelas, Zenaide da Silva 

Pereira, Ronei da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado.

Certifique sobre a intimação das partes, através de seus advogados, e 

eventual decurso de prazo in albis referente ao decidido às fls. 327/329.

Ademais, conforme nessa explicitado, diante da presença de recurso e 

contrarrazões, remeta ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, uma vez que a legislação processual atual dispensa a análise de 

recebimento do recurso de apelação - NCPC, art. 1.010, § 3º.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73169 Nr: 441-88.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Carvalho Ferreira 

Formiga - OAB:MT - 21666, Fabiana da Silva Ramos - OAB:MT - 

21938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, tendo como parte as em epígrafe, em que pugna o 

credor/exequente RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, limitando-se em 

juntar declaração de hipossuficiência sem esclarecimento algum sobre os 

rendimentos ou situação econômica, em que pese ser pecuarista, objetivar 

a execução de crédito decorrente de nota promissória sacada pela 

alienação de diversas cabeças de gado, assim como ter registrado em 

seu nome veículo avaliado em mais de R$. 100.000,00 (cem mil reais) - 

FORD RANGER XLTCD4A32C -, o que aparentemente demonstra não 

ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) 

fazer crer.Ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade.O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes.Isso posto, porque presente nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a intimação da parte 

para que comprove efetivamente a insuficiência de recursos para pagar 

as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, 

caput.Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para 

decidir em prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97296 Nr: 176-52.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17423 Nr: 784-36.2007.811.0038

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Andre da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Isso posto, JULGO EXTINTA a representação formulada pelo Ministério 

Público em desfavor de LUIZ ANDRE DA SILVA LEITE, nos termos do art. 

487, II, do NCPC.Nos termos da Lei n. 8.069/90, § 2º, do art. 141 e CNGC, 

art. 799, § 2º, este in verbis:“São isentas de custas e emolumentos as 

ações judiciais de competência da Justiça da Infância e Juventude, 

ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. (ECA, art. 141, § 2.º)”.Ciência 

ao Ministério Público e à Defesa/Defensor.Após o decurso do prazo 

recursal, transcorrido “in albis”, certifique o trânsito em julgado e, por fim, 
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ARQUIVE com as cautelas e baixas necessárias.Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 339-71.2014.811.0038

 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): Elio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) , HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza os efeitos de lei, com resolução de mérito – NCPC, art. 

487, III, “b” -.Custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios na forma acordada pelas partes. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que intime as partes para que informem sobre o efetivo 

adimplemento/cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ADVERTINDO a parte credora que a decurso desse in albis resultará na 

conclusão de satisfação integral e o processo será extinto – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Transitada em julgado a 

sentença e cumprido integralmente o acordo ou decorrido esse prazo de 

intimação, volte-me para extinção pelo pagamento/adimplemento – CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diversamente, o 

processo retomará seu curso – NCPC, art. 922, parágrafo 

único.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54241 Nr: 1615-74.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Marçal da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:MT - 16637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT - 5311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 53001 Nr: 341-75.2013.811.0038

 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): Elio Alves 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: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame 

do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b” - e, porque deu 

quitação o credor, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.Ademais, deixo de decretar a suspensão da ação 

nos termos do art. 922, NCPC, tendo em vista o adimplementamento 

comforme comprovante.Condeno o requerido no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais eventualmente pendentes de pagamento, 

uma vez que celebrado em acordo.Honorários advocatícios da forma 

pactuada.Diante do trânsito em julgado, uma vez que renunciaram ao 

recurso, 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”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68578 Nr: 1211-18.2016.811.0038

 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: Henrique Luiz Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Indiavaí

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:MT/15896-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que a parte impetrada devidamente intimada 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70703 Nr: 2423-74.2016.811.0038

 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: Benedita Cardoso de Campos

 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:

 certifico para os devidos fins que até a presente data não consta nos 

autos informações acerca a implantação do benefício à parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71372 Nr: 2845-49.2016.811.0038

 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): Diego Neves Lopes

 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:
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 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.: 73996 Nr: 955-41.2017.811.0038

 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: 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/CINDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por GENIVALDO SOARES BARBOSA em face de GAZIN 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. Alega a 

requerida impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, uma vez 

que, o autor foi procurado, no entanto, se negou a receber o produto, e 

que mesmo após ser solicitado em audiência de conciliação este não foi 

até a loja da requerida para efetuar a troca, conforme determinado. 

Verifico que requerida não faz prova de que de fato esteve na residência 

do autor para efetuar a troca ou até mesmo informar sobre a 

disponibilidade do produto, comprovação que poderia ser facilmente 

elaborada pela requerida, de próprio punho, com assinatura de duas 

testemunhas, que poderiam ser inclusive vizinhos do autor, caso esse se 

negasse a receber o produto, ou qualquer outro meio disposto em lei. 

Contudo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a tentativa de 

cumprir a liminar até a data da audiência de conciliação, vejamos: No termo 

de audiência, que ocorreu em 22 de junho de 2015, a requerida “reitera o 

pedido para que o Reclamante compareça à loja para troca do produto 

sem vícios ou por outro produto semelhante” (fls. 62). Desta feita, 

presente o autor e seu procurador em audiência, resta comprovado que a 

requerida tentou, na data da audiência (22/06/2015), efetuar a entrega do 

aparelho celular, contudo o autor não procurou a loja requerida para trocar 

o produto, se negando a receber este. Portanto, determino como data final 

da multa determinada em liminar, a data da audiência de conciliação, qual 

seja 22/06/2015). Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, APLICO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 10/03/2015, um 

aparelho de celular marca PHILCO PHONE 350 DUAL CHIP OPEN branco 

quadriband, pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), 

para presentear sua esposa. Afirma que o produto adquirido apresentou 

vício no primeiro dia de uso, tendo procurado a requerida, ocasião em que 

foi informado que se tratava de problemas de configuração, e após alguns 

minutos lhe foi devolvido o aparelho. Contudo, no dia seguinte, o aparelho 

apresentou novamente o problema, tendo o autor se dirigido a reclamada 

que efetuou o mesmo procedimento mencionado. Relata que o aparelho 

voltou a funcionar, mas poucas horas depois apresentou novamente os 

problemas anteriores, tendo a requerida recolhido o aparelho para enviar a 

assistência técnica, na data de 11 de março de 2015. Contudo, 

passaram-se mais de 40 dias sem que o referido aparelho retornasse da 

assistência, se negando a requerida a entregar novo aparelho ao autor. 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a parte ré confirma que o aparelho apresentou 

defeitos e foi enviado a assistência técnica, contudo, alega que o produto 

retornou da assistência no prazo estabelecido na lei, mas o autor não foi 

na loja procurar pelo produto. Por fim, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucas horas de 

uso, onde solicitou por 03 vezes subsídio a requerida, e somente após foi 

realizado o envio do aparelho para assistência. A reclamada alega que o 

produto retornou da assistência técnica no prazo de 30 dias, contudo, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove a data do envio e 

retorno do produto, ou até mesmo laudo elaborado pela assistência. 

Verifica-se que desde o primeiro momento que o aparelho apresentou 

problemas o vício não foi sanado, como também, a parte ré não diligenciou 

na troca do aparelho conforme preceitua a norma Consumeirista. 

Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, como dito, não 

observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. Não 

atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e 

parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. Com 

relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de entretenimento, não configurando mero 

dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o posicionamento 

do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA 

DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 
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celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

DETERMINAR como data final da multa concedida em liminar, a data da 

audiência de conciliação, qual seja 22/06/2015; - CONDENAR a reclamada 

a indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 119,26 (cento e dezenove reais e vinte e seis centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 

29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

________________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/CINDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por GENIVALDO SOARES BARBOSA em face de GAZIN 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. Alega a 

requerida impossibilidade de cumprimento da liminar deferida, uma vez 

que, o autor foi procurado, no entanto, se negou a receber o produto, e 

que mesmo após ser solicitado em audiência de conciliação este não foi 

até a loja da requerida para efetuar a troca, conforme determinado. 

Verifico que requerida não faz prova de que de fato esteve na residência 

do autor para efetuar a troca ou até mesmo informar sobre a 

disponibilidade do produto, comprovação que poderia ser facilmente 

elaborada pela requerida, de próprio punho, com assinatura de duas 

testemunhas, que poderiam ser inclusive vizinhos do autor, caso esse se 

negasse a receber o produto, ou qualquer outro meio disposto em lei. 

Contudo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a tentativa de 

cumprir a liminar até a data da audiência de conciliação, vejamos: No termo 

de audiência, que ocorreu em 22 de junho de 2015, a requerida “reitera o 

pedido para que o Reclamante compareça à loja para troca do produto 

sem vícios ou por outro produto semelhante” (fls. 62). Desta feita, 

presente o autor e seu procurador em audiência, resta comprovado que a 

requerida tentou, na data da audiência (22/06/2015), efetuar a entrega do 

aparelho celular, contudo o autor não procurou a loja requerida para trocar 

o produto, se negando a receber este. Portanto, determino como data final 

da multa determinada em liminar, a data da audiência de conciliação, qual 

seja 22/06/2015). Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, APLICO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 10/03/2015, um 

aparelho de celular marca PHILCO PHONE 350 DUAL CHIP OPEN branco 
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quadriband, pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), 

para presentear sua esposa. Afirma que o produto adquirido apresentou 

vício no primeiro dia de uso, tendo procurado a requerida, ocasião em que 

foi informado que se tratava de problemas de configuração, e após alguns 

minutos lhe foi devolvido o aparelho. Contudo, no dia seguinte, o aparelho 

apresentou novamente o problema, tendo o autor se dirigido a reclamada 

que efetuou o mesmo procedimento mencionado. Relata que o aparelho 

voltou a funcionar, mas poucas horas depois apresentou novamente os 

problemas anteriores, tendo a requerida recolhido o aparelho para enviar a 

assistência técnica, na data de 11 de março de 2015. Contudo, 

passaram-se mais de 40 dias sem que o referido aparelho retornasse da 

assistência, se negando a requerida a entregar novo aparelho ao autor. 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a parte ré confirma que o aparelho apresentou 

defeitos e foi enviado a assistência técnica, contudo, alega que o produto 

retornou da assistência no prazo estabelecido na lei, mas o autor não foi 

na loja procurar pelo produto. Por fim, pugna pela improcedência dos 

pedidos por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucas horas de 

uso, onde solicitou por 03 vezes subsídio a requerida, e somente após foi 

realizado o envio do aparelho para assistência. A reclamada alega que o 

produto retornou da assistência técnica no prazo de 30 dias, contudo, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove a data do envio e 

retorno do produto, ou até mesmo laudo elaborado pela assistência. 

Verifica-se que desde o primeiro momento que o aparelho apresentou 

problemas o vício não foi sanado, como também, a parte ré não diligenciou 

na troca do aparelho conforme preceitua a norma Consumeirista. 

Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, como dito, não 

observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. Não 

atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e 

parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. Com 

relação aos danos morais, nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de entretenimento, não configurando mero 

dissabor os fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o posicionamento 

do STJ: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA 

DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

DETERMINAR como data final da multa concedida em liminar, a data da 

audiência de conciliação, qual seja 22/06/2015; - CONDENAR a reclamada 

a indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de 

R$ 119,26 (cento e dezenove reais e vinte e seis centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 

29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

________________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2708 Nr: 165-26.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl, Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980/A

 Intimo o patrono do executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 44678 Nr: 628-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Carlos dos Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4459 Nr: 646-52.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodocar Implementos Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Alves de Almeida, Neuza Gonzales 

Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, Tassia de Azevedo Borges Torres - OAB:MT/12.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos 

termos do artigo 1022, III, do Código de Processo Civil, a fim de sanar a 

omissão havida na sentença e condenar o exequente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (quinze por 

cento) sob o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC) a ser rateado 

entre os advogados que atuaram em favor dos executados na proporção 

de 55% (setenta por cento) para Elias Bernardo de Souza e 45% 

(quarenta e cinco por cento) Tassia de Azevedo Borges Torres (AgRg. no 

REsp. 1.255.041/MS).Ademais, mantenho incólumes os demais termos da 

sentença.Cumpram-se as determinações contidas na sentença à fls. 

112/114.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47418 Nr: 521-59.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Rodrigues da Cruz Miranda, José de Oliveira 

Miranda, ALRdM, MRM, DVRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Trata-se de execução alimentos ajuizado em face de JOSÉ 

DE OLIVEIRA MIRANDA, já qualificado.

Entrementes, foi certificado pelo Sr. Meirinho que em contato telefônico 

com a exequente, esta informou que recebeu o valor exequendo.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54623 Nr: 2409-29.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar dos Santos Júnior, Maria de Souza 

Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:22397/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55 e 58 do Código de 

Processo Civil, ACOLHO a preliminar de conexão desta demanda e da 

ação de usucapião de n. 1517-67.2009.811.0026 (código 19625), com a 

Ação de Reintegração de Posse em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, registrada sob 

o nº 31058-95.2012.811.0041 e Código 777689. Por consequência, 

RECONHEÇO a incompetência desta Vara Única da Comarca de 

Arenápolis/MT para processar e julgar a presente ação de 

usucapião.Translade cópia desta decisum para os autos de n. 

1517-67.2009.811.0026 - código 19625.INTIMEM-SE, via DJE, os patronos 

dos litigantes.Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os 

autos à 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de 

Cuiabá/MT, grafando na missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, 

inclusive, na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65753 Nr: 441-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ZANTEDESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20172 Nr: 531-79.2010.811.0026

 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: Hugo Henrique Alves, Luiz Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Intimo a parte requerida, através de seu advogado constituído, via DJE, 

dando lhe ciência da sentença de Fls. 104/108, para efeitos recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 47444 Nr: 535-43.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Teixeira, Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pelos embargantes.INTIME-SE a embargada, através de seu 

procurador, para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, devolvam 

os autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento 

antecipado da lide e/ou saneamento consoante disposição do artigo 920 

do Código Processual Civil.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 1370-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazieli Baioni, SBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENISON BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I. CUMPRA a Secretaria as seguintes providências:

a) APENSE os autos de Códigos 49319, 53237 e 53002.

b) TRANSLADE cópia do termo de audiência dos autos de Código 53002 

para este processo.

c) Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se no que entender de direito.

 d) Após, COLHA-SE o parecer Ministerial.

e) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Arenápolis/MT, 18 de dezembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56794 Nr: 326-06.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVAZ ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Faeda - 

OAB:3589-B/MT

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada 

por GERVAZ ANTONIO DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, ambos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação 

(págs. 253/260).

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

DETERMINO o cancelamento da audiência de conciliação designada para o 

dia 27.03.208, as 08h30min.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59374 Nr: 2007-11.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Fernando do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inaugural, em conformidade 

com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, e CONSOLIDO nas mãos do 

autor a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969).17. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa.18. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.20. DECLARO esta sentença publicada com 

a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47790 Nr: 708-67.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Novaes Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, REDESIGNO 

o 12 (DOZE) DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H30MIN para realização da 

audiência anteriormente designada.

EXPEÇA-SE nova carta precatória para Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, tendo em vista que a oitiva da testemunha Valdir Braga Martins 

apenas não foi realizada porque, na data agendada para audiência, 

estava em gozo de licença prêmio.

Renovem-se as intimações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14170 Nr: 2538-83.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono da Requerente, 

via Dje, para informar a este juízo. no prazo de 5 (cinco) dias,o 

recebimento, ou não, do valor representado pelo Alvará nº 51/2014, 

retirado pelo causísido nesta secretaria no dia 26.03.2014, tendo em vista 

que há nos autos Ofício do COREJ (fl. 165), noticiando a atualização do 

valor teoricamente já sacado pelo causídico, através do Alvará acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 17676 Nr: 1282-37.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Amorim Rodrigues, Luiz Carvalho Rodrigues, 

Milton Carvalho Rodrigues, Moises Carvalho Rodrigues, Marcos Carvalho 

Rodrigues, Rute Carvalho Rodrigues, Ivone Carvalho Rodrigues da Silva, 

Ozeias Carvalho Rodrigues, Sandra Regina Carvalho Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT, Isabela de Deus Moura - OAB:MAT. 

1662176

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono da Requerente, 

via Dje, para informar a este juízo. no prazo de 5 (cinco) dias,o 

recebimento, ou não, do valor representado pelo Alvará nº 014/2017, 

retirado pelo causísido nesta secretaria no dia 15.03.2017, tendo em vista 

que há nos autos Ofício do COREJ (fl. 134), noticiando a atualização do 

valor teoricamente já sacado pelo causídico, através do Alvará acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 1476-56.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AXRdM, MXdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Em cumprimento à decisão de “Ref: 22”, INTIMA-SE o executado, via DJe, 

na pessoa de seu Douto causídico devidamente constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contraproposta 

oferecida na petição de “Ref. 14’.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-14.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:1000044-14.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/03/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, outrossim, que a ausência da 

parte autora 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). Arenápolis, 20/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 3144-70.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de quinze dias úteis (arts. 350 e 351 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60780 Nr: 990-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40741 Nr: 1141-21.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

00475644239, Rg: 1887720-6, Filiação: Eliana Gonçalves da Silva, data de 

nascimento: 29/08/1988, brasileiro(a), natural de Aripuana-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: Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, 

com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu REINALDO 

GONÇALVES DA SILVA, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do 

Júri como incurso no crime previsto no art. 121, § 2.º, inc. IV, c/c art. 14, 

inc. II do CP.Nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto da OAB, fixo 

honorários advocatícios ao Defensor Dativo, Dra. Geordia Pinto Dias Leite, 

nomeada às fls. 78, em 3 (três) URH e para o Dr. Moacir Pereira dos 

Santos, em 7 (sete) URHs, uma vez que praticou mais atos processuais 

ao longo da instrução, os quais deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante expedição de certidão para cobrança. Intimem-se, 

nos termos do artigo 1.420, da CNGC.Ciência ao Ministério Público. Após o 

decurso do prazo recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal. Em seguida, intime-se a defesa, para a mesma finalidade. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as disposições 

pertinentes da CNGC.

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, 19 de fevereiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 1110-59.2015.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PLÁCIDO GOÉS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHOLI PRODUÇÃO COM. IND. IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 18-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT- 10.609

 Intimo a parte ré, por meio de seu representante legal, para que 

manifeste-se acerca da testemunha Juarez Alves Dantas, não localizada, 

conforme juntada de fls. 491.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69427 Nr: 400-95.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, a LUIZ 

MARCOS MACIEL, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares, consoante o artigo 319, do CPP:a) INFORMAR/CONFIRMAR 

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 deste Juízo, para informar e justificar 

suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR desta Comarca de Brasnorte, por 

período superior a 15 dias, exceto por motivo de trabalho, uma vez que a 

permanência é conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR 

bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO 

FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO 

FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de 

reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;e) 

RECOLHER-SE em residência no período noturno, das 21h00min às 

6h00min e nos finais de semana ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Autoridade 

Policial, para os devidos fins.Por fim, no momento oportuno, traslade-se a 

cópia da presente decisão para os autos de inquérito policial e/ou ação 

principal e arquive-se o presente auto de prisão em flagrante com as 

cautelas de praxe e as baixas de estilo, sendo que as demais diligências 

referentes às anotações das medidas cautelares aplicadas serão 

cumpridas nos autos principais.E, no mais, consigno que medidas 

protetivas em relação à vítima foram deferidas no feito de código n.º 

69426 e, quanto à audiência de custódia, deixo de realizá-la, eis que o 

flagranteado está sendo liberado do cárcere nesta decisão ora 

prolatada.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário (mandado/carta precatória/ofício/termo de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo o investigado não 

estiver preso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 3612-61.2017.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Rodrigo Fucks Siveris, ADEMAR LUIZ SIVERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...], presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

tutela provisória de urgência inaldita altera pars para o fim de 

DETERMINAR, com fundamento no art. 214, §§ 3º e 4º, da Lei n.º 6.015/73, 

a expedição de mandado ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Brasnorte – MT, com ordem de bloqueio das matrículas 1.993 e 5.959, para 

que não seja praticado qualquer ato junto ao registro imobiliário, bem como 

para que seja registrada à margem dessas matrículas a existência deste 

Pedido de Declaração de Nulidade de Pleno Direito do Ato de retificação 

Imobiliária da Matrícula 1993 c/c Cancelamento da Matrícula 5959, até que 

este pleito seja definitivamente processado e julgado.INTIME-SE e CITE-SE 

o requerido, para comparecer à audiência designada para a data de 10 de 

abril de 2018 às 14h00min. para tentativa de conciliação/acordo (art. 334, 

do NCPC), fazendo-se ainda a observação de que a parte requerida 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, do NCPC) e para que 

apresente contestação no prazo legal contado da data designada para a 

realização da aludida audiência, no caso de ser inexitosa a tentativa de 

acordo, sob pena de confissão quanto à matéria de fato, bem como sob 

pena de revelia.INTIME-SE a parte autora para conhecimento do teor desta 

decisão liminar, bem como para comparecimento na audiência de 

conciliação designada.Comunique-se o Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Brasnorte – MT, para a finalidade aqui determinada. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta precatória/notificação/ofício/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63795 Nr: 311-09.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOTA DOS SANTOS, GILMAR SILVA 

DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que os acusados, devidamente citados ofereceram 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 35.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

19 de abril de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: os acusados, o defensor dativo Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23.383 (nomeação à ref.: 30), o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, que são 

comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 628-07.2017.811.0100
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MORENO, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a ordem deprecada com urgência, devendo o 

oficial de justiça proceder a penhora do referido bem imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65481 Nr: 1384-16.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JORDANA RIOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON RITHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Secretaria, para marcação da audiência de 

conciliação, conforme disponibilidade em agenda da Conciliadora 

credenciada deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 2921-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 31.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

19 de abril de 2018 às 16h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Tiago José Lipsch – OAB/MT 

23.383 (nomeação à ref.: 28), o representante do Ministério Público, bem 

como as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22212 Nr: 1515-06.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VENTURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc. [...], FIXO as regras do regime de pena SEMIABERTO, a serem 

cumpridas pelo condenado JOSÉ VENTURA FILHO, perante este Juízo da 

Execução Penal: a) Comprovar em 90 (noventa) dias ocupação lícita, 

trazendo prova aos autos; b) Não se ausentar desta Comarca de 

Brasnorte-MT, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicação prévia a 

este Juízo; c) Não ingerir bebidas alcoólicas ou frequentar bares, boates, 

casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e 

festas em locais abertos ao público em geral;d) Recolher-se de segunda a 

sexta-feira às 19h em sua residência, devendo sair para o trabalho às 06h 

do dia seguinte; aos sábados deverá se recolher às 18h; já aos domingos 

e feriados deverá permanecer todo o tempo recolhido, sob pena de 

revogação do benefício e;e) Não portar armas ofensivas ou instrumentos 

capazes de ofender.Registro que o condenado deverá ser indagado 

pessoalmente, pelo(a) oficial(a) de justiça, se aceita as condições 

impostas por este Juízo, o que deverá ser certificado. Ressalto ainda que 

o beneficiário deverá ser advertido de que o cometimento de crime ou 

contravenção, durante o período de cumprimento da pena, bem como a 

inobservância das condições impostas acima, importará em regressão de 

regime. Expeça-se eventualmente, a guia de execução penal definitiva, 

acaso ainda não tenha sido expedida e elabore-se cálculo de pena, 

fazendo constar o regime atual, qual seja, semiaberto.Comunique-se o 

Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juína/MT, eis que 

depreco a ele o ato de soltura do mencionado condenado, eis que esse 

está custodiado na Cadeia Pública da referida Comarca.Intime-se a 

defesa.Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial, a fim de 

auxiliar este Juízo no cumprimento desta decisão.Sirva a presente como 

mandado de intimação, ofício, termo de compromisso e alvará de soltura, 

salvo se por outro motivo o reeducando não tiver preso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25462 Nr: 248-91.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para que manifeste-se no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do Ofício n. 520/2016-DAP, juntado as fls. 61/62, 

no qual informa que fora devidamente quitado o valor constante no Ofício 

Requisitório n. 243/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65481 Nr: 1384-16.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JORDANA RIOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON RITHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comarecerem a audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

março de 2018, às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 628-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MORENO, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT
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 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-63.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CATHERINE COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000067-63.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.495,52 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: ALINE 

CATHERINE COSTA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 às 12:30, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-48.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SANDRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000068-48.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.226,11 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: CARMEN 

SANDRA DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 às 12:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-33.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SANTANA GOMES VIEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000069-33.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

629,36 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIA 

SANTANA GOMES VIEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 

às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-18.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000070-18.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.764,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: DAIANE 

SOARES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 às 13;15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-03.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SALVADOR MUNHAK PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000071-03.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

931,18 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: EDUARDO 

SALVADOR MUNHAK PEREIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 

às 13;30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-85.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000072-85.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.812,74 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: ERICA 

PAULA EMILIA DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 

às 13:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-70.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTOS DE MATOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000073-70.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.934,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: 

FERNANDA SANTOS DE MATOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 

às 14:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONI VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Victor Lima Pinto Coelho 

Dados do Processo: 1000075-40.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 403,89 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: IONI 

VICENTE DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: IONI VICENTE 

DA SILVA Endereço: Rua Tangara, 158, Santo Amaro, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 19/03/2018, às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa. BRASNORTE, 20 de março de 2018. MARCOS EDIONES BERTHOLDI 

T é c n i c o  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-25.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DE MENEZES NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000076-25.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

901,04 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

CUSTODIO DE MENEZES NETO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 19/03/2018 

às 14:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 780-89.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON CORRÊIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio Cesar dos Santos - 

OAB:

 Intimo o autor do fato, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 

5 dias comprove nos autos o integral cumprimento da obrigação assumida.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 124-05.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO WEREPTÉ TSEREUDZÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro os requerimentos do Ministério 

Público, expeça-se carta precatória à comarca de Novo São Joaquim para 

oitiva do policial Wagner Gomes Ribeiro. Dê-se ao Ministério Público. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34866 Nr: 480-34.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público, 

expeça-se carta precatória à comarca de Agua Boa/MT, para inquirição da 

vítima, conforme folha 79. Com o retorno da missiva, intimem-se as partes 

para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo 

Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23948 Nr: 76-90.2009.811.0110

 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: EVERTON JOSÉ LELIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 dias, apresentarem 

alegações finais, a começar pelo autor, nos termos do art. 364, §2°, do 

CPC.

A intimação do requerido dar-se-á por remessa dos autos, respeitados os 

termos do art. 183, caput e §1º, do CPC.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 1454-42.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRON PINTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por Iron Pinto 

Mariano, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Às folhas 72, consta a certidão de transito em julgado da sentença (fls. 

67/68) cujo teor foi a procedência em favor da autora.

Já às folhas 81/84, a exequente requereu o cumprimento da execução de 

sentença e, posteriormente, foi realizada a expedição dos Precatórios e 

RPVs em favor da exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por Iron Pinto 

Mariano, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a divida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores descritos à folhas 95 e 96.

Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41279 Nr: 165-98.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO RAIMUNDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 151/2018), expedida pela 1ª Secretaria Cível do Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –TJMT, 

expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 166-83.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA RIBEIRO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória para penhora, avaliação, registro e 

intimação, conforme finalidade descrita às fls. 04.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 - Cumpra-se na forma deprecada.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1495 Nr: 626-90.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 2. DISPOSITIVO.a) Considerando o disposto no art. 453, do CPP, DESIGNO 

a Sessão Plenária para o dia 08 de maio de 2018, às 08h00min, (horário de 

Cuiabá/MT).b) INTIMEM-SE o réu e seu advogado pessoalmente, as 

testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local. Em relação às testemunhas, advirta-as que o 

não comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes. c) 

DESIGNO o dia 18 de abril de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá/MT) 

para o sorteio dos jurados (art. 433, CPP).d) NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Ordem dos Advogados do Brasil (art. 432, CPP). No sorteio dos 

jurados deverão ser observados os impedimentos do art. 448. CPP e art. 

449, CPP.e) CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o 

disposto no art. 434, CPP.f) PROVIDENCIE-SE cópias da pronúncia e do 

presente relatório para no dia da sessão, a fim de que sejam repassados 

aos jurados, em obediência ao art. 472, parágrafo único, do CPP. 

Intimem-se.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do 

acusado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24173 Nr: 300-28.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, relativa aos honorários 

advocatícios, proposta em face do Município de Campinápolis.

Sabe-se que os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado, 

conforme jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO 

SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE 
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INTERVENÇÃO DO SUBSTABELECENTE. 1. A cláusula que estipula 

reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a 

circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, 

ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994. Qualquer 

insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, 

deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da 

relação jurídica entre ambos. 2. O advogado que atua no processo de 

conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui 

legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os 

honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de 

prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento 

da sentença. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1214790 SP 2010/0169755-5, Relator: Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015)

Ocorre que a advogada que pugnou pelo cumprimento de sentença 

relativo aos honorários sucumbenciais, a qual não atuou no processo de 

conhecimento (fl. 91), juntou aos autos procuração da parte embargada 

(fl.86) e não do advogado que atuou no processo.

Nesse diapasão, o executado requer a regularização da representação 

processual.

Diante do exposto, intime-se a advogada subscritora da petição de folha 

87, com o escopo de que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 

instrumento de procuração do advogado que atuou na fase de 

conhecimento dos presentes embargos, sob pena de extinção dos feitos, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 204-03.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VITAL 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:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Acordo em execução ou em cumprimento de 

sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GERALDO VITAL DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Conforme se depreende dos autos, devidamente intimado e ciente da 

presente execução, fls. 82-v, o executado não se manifestou sobre o 

cálculo apresentado pelo exequente.

Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente à fl. 79.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Após, expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor – RPV, em favor do 

exequente, nos moldes referidos na folha 77.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1092-84.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIANA GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, KATIA ALESSANDRA 

FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve a intimação do advogado da parte autora em 27 

de novembro de 2017, para apresentar os dados bancáriosp ara a 

expedição do alvará eletronico por meio do Sistema SisconDJ, intimo 

novamente este para no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o nome, CPF 

do beneficiario do Alvará a ser expedido, assim como, nome da Instituição 

bancária, numero da agencia e da conta para transferencia dos valroes 

depositados à fl. 260.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37824 Nr: 342-96.2017.811.0110

 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: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 (...) PRELIMINAR Conexão A parte requerida, em sua defesa, argui 

preliminar de conexão aos autos de nº 340-29.2017.811.0110, 

341-14.2017.811.0110, 338-59.2017.811.0110, 339-44.2017.811.0110, 

alegando que os referidos processos tratam de descontos provenientes 

de empréstimo e pedido de reparação em danos morais. Embora no 

presente feito e nos autos de nº 340-29.2017.811.0110, 

341-14.2017.811.0110, 338-59.2017.811.0110, 339-44.2017.811.0110, 

tenham as mesmas partes e possuam pedido de danos morais e 

inexistência de débito, o contrato discutido na presente ação é diverso 

dos contratos objetos das lides de autos nº 340-29.2017.811.0110, 

341-14.2017.811.0110, 338-59.2017.811.0110, 339-44.2017.811.0110. 

Diante disso, a causa de pedir e o pedido são diversos, não havendo risco 

de decisões conflitantes. Por tais razões, afasto a preliminar. 

Indeferimento da petição inicial: ausência de documento indispensável 

para a propositura da demanda Ainda em sede de preliminar, a requerida 

afirma que a parte requerente não apresentou aos autos comprovantes de 

que recebeu o valor do empréstimo. Não prospera a alegação, uma vez 

que a necessidade ou não da apresentação de dado documento para 

corroborar as afirmações iniciais está relacionado ao mérito da demanda. 

O que deve ser apreciado em momento próprio e com base nas regras do 

ônus da prova. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Declaro o feito 

saneado. Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa 

não alfabetizada. Tendo por base o princípio da economia processual, 

intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse de 

produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser 

esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25034 Nr: 65-27.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÍSIO ROSA BRAGA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o pugnado pela parte autora (fl.94), determinando a pesquisa de 

veículos em nome do executado a ser realizada por meio do SISTEMA 

RENAJUD, em nome do devedor Dionísio Rosa Braga Júnior, CPF: 

255.319.216-91; com exceção de veículos que constem alienação 

fiduciária em garantia, diante da propriedade resolúvel do eventual credor.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se a exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28291 Nr: 897-89.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB, APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Suspensão do Processo

Constata-se dos autos que o exequente foi intimado para se manifestar 

sobre a tentativa de penhora RENAJUD e pesquisa de informações na 

receita federal (fls.92/93). Na ocasião, pugnou pela suspensão do 

processo até que sejam localizados bens passíveis de penhora de 

propriedade das executadas.

Desta feita, não tendo sido encontrados bens das executadas, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 1765-33.2013.811.0110

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o pedido formulado pelo Parquet em fls. 44/44-v.

Intime-se a autora para, em 05 dias, informar nos autos o local e a data de 

nascimento de Maria do Socorro Gomes da Silva.

Transcorrido o prazo, certifique-se e dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Após, volte-me para deliberar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 1827-73.2013.811.0110

 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: FRANCINEIDE GOMES DA SILVA, FRANCIELI GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão

 Defiro o requerimento ministerial de fls. 58/58-v; assim, determino a 

suspensão do feito até o julgamento final da ação declaratória de ausência 

da herdeira Maria do Socorro Gomes da Silva, em trâmite nesta comarca, 

Cód. 32016.

 Finda a motivação da suspensão, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 1108-57.2014.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA BELMIRA LEMES CARVALHO, GEAM LEMES 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSICA LORAENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o pedido de fls.162, REQUISITE-SE o requente GEAM 

LEMES CARVALHO na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva na 

Comarca de Água Boa/MT.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26810 Nr: 534-39.2011.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDEVALDO ORGINO FERREIRA, MARIA RUFINA ALVES 

DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATIAS DE SOUZA, CÉLIO GOMES 

PIRES, CATARINA JORGE PIRES, LUIZ CARLOS FERNANDES, MIRLEY 

FREIRE FERNANDES, ALAERTE MARTINS RECAREI, GEMARILDA ROSA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro os pedidos formulados pela Fazenda Pública Estadual (fls.123/126), 

a fim de seja dado regular prosseguimento ao feito.

Portanto, determino:

a) Intime-se a parte autora para que promova, no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, a juntada da certificação da planta e memorial descritivo da 

área junto ao Incra;

b) Em seguida, intime-se a parte autora para a juntada de carta de 

anuência ou estudo cadastral a ser elaborado pelo INTERMAT, referente 

ao memorial descritivo e planta topográfica da área a ser usucapida;

c) Após, dê-se vistas à Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

remetendo-se os autos, conforme art. 183, §1º do CPC.

 Ademais, certifique se todos os confinantes descritos à folha 60 foram 

citados, nos termos do art. 246, §3°, do CPC, bem como os requeridos 

descritos à folha 36.

Após, voltem-me para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80724 Nr: 1063-51.2012.811.0101

 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: CÍCERO LAURINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

TORQUATO GOMES, CLEYTON TORQUATO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Autos nº 1063-51.2012.811.0101 (Id. 80724)

Ação de reintegração de posse

Requerente: CÍCERO LAURINDO DA SILVA

Requeridos: ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA e outros.

 Vistos.

1. Considerando a justificativa apresentada pela advogada da parte 

autora, redesigno a audiência de conciliação para o dia 24 de abril de 

2018, às 13:30 horas.
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 2. Intimem-se.

3. Intime-se a advogada via DJE.

4. Ciência a Defensoria Pública.

 5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 15 de fevereiro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 796-16.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI, IVANILDO 

ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 Ante o exposto, determino o DESMEMBRAMENTO do feito, ordenando o 

prosseguimento do presente apenas em relação ao corréu JOÃO 

BATISTA LODI RISSINI, bem como a formação de autos apartados no 

tocante ao réu IVANILDO ALVES DA CRUZ.3. A denúncia foi recebida à fl. 

166 em todos os seus termos. Desse modo, não havendo qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 14:00 horas, ocasião em que 

será realizado o interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas.CITE-SE, 

INTIMEM-SE e REQUISITE-SE o réu para a presente solenidade, uma vez 

que encontra-se preso na Penitenciária “Ferrugem”.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).Após, o interrogatório do acusado e oitiva das 

testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao Ministério Público 

e aos defensores dos acusados, para sustentação oral, pelo prazo de 20 

(vinte) minutos cada um, prorrogável por mais 10 (dez), nos termos do art. 

57, caput, da Lei nº 11.343/06.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa constituída.Diligências necessárias. Cláudia, 19 de fevereiro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45269 Nr: 904-55.2005.811.0101

 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): RONIELE SILVA DOS SANTOS, CARLOS 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGÊNIO LASCH - 

OAB:OAB/MT 4.579, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Autos n. 2005/62 (Id. 45269)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: RONIELE SILVA DOS SANTOS

Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e do trânsito em julgado dos recursos.

2. Cumpra-se a sentença de fls. 251/273, se atentando ao acórdão de fls. 

334/341.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de fevereiro d e2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 3-63.2000.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA DAL MORO FORMIGONI, EDSON 

ANTONIO EDERLI, CARLOS ROBERTO SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Autos nº 2004/5 (Id. 11604)

Ação Penal.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réus: FLORINDA DAL MORO FORMIGONI e outros.

Vistos.

1. Acolho a justificativa apresentada pelo Defensor Público à fl. 

505–verso.

 Nomeio como defensor dativo dos réus Carlos Roberto e Florinda o 

causídico Dr. Maicon Seganfredo.

2. Intime-se o advogado para apresentar alegações finais, no prazo legal.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48421 Nr: 901-32.2007.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se acerca da informação prestada pelo INSS às fls. 116/118, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54364 Nr: 943-42.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MACHADO, MAURO VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Autos nº 943-42.2011 (Id. 54364)

Ação Penal.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: MARCOS MACHADO e outros.

Vistos.

1. Designo audiência para oitiva da testemunha Edenilson para o dia 22 de 

maio de 2018, às 14:40 horas.

2. Intime-se no endereço informado à fl. 298.

3. Intime-se o advogado via DJE.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82131 Nr: 1321-27.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves De Sousa - 

OAB:7.397

 Autos n. 1321-27.2013. (Id. 82131)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES

Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação de fl. 144.

2. Intime-se o nobre defensor do acusado Otaviano Faustino Esteves, 
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para apresentar as razões de apelação no prazo de 08 (oito) dias (art. 

600, do CPP).

3. Após, abra-se vista à parte recorrida (acusação) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo legal.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66754 Nr: 79-50.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDC, SECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – OFICIE-SE ao empregador do requerido, reiterando a solicitação para 

que remeta cópia dos 12 últimos holerites do referido empregado, sob 

pena de desobediência.

II – INTIME-SE, pela via correta, a parte requerida acerca do teor da 

decisão de fls. 45 (especificar provas).

III – Após, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberações.

IV- ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62753 Nr: 140-76.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos para tutelar direito individual 

indisponível dos menores supramencionados em epígrafe, contra JOÃO 

SANTANA DA SILVA.

 Entre um ato e outro, os requerentes desistiram da presente demanda, 

pugnando pela extinção do feito às fls. 28/29.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento e decido.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 Os autores pleiteavam receber os alimentos vencidos, todavia, pugnaram 

pela desistência do feito.

Na forma do art. 775, caput, do CPC, a parte exequente tem o direito de 

desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

 Dessa forma, o pedido formulado pela parte exequente encontra guarida 

no ordenamento jurídico vigente, sendo de rigor HOMOLOGA-LO.

 Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 775, caput, do CPC.

DESCABE CONDENAÇÃO à parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 66754 Nr: 79-50.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDC, SECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de alimentos ajuizada por Sofia Emanuelly Carvalho, 

menor, representada por sua genitora Djenifer Ribeiro Carvalho em face 

de Rodrigo Alan de Sá.

Narra a inicial que a representante da requerente afirmou que o requerido 

não ajuda nas despesas da menor e que este percebe renda mensal de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por conseguinte, pugnou pela 

condenação do requerido ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o correspondente a 30% de sua renda.

Recebida a ação, foram fixados alimentos provisórios no importe de R$ 

394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) o equivalente a meio salário 

mínimo a época.

Devidamente citado, o requerido, por intermédio da Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso do Sul, apresentou contestação alegando não 

possuir condições de arcar com o valor sugerido, uma vez que percebe 

renda mensal de 920,00 (novecentos e vinte reais).

A requerente impugnou a contestação, alegando que a cópia da CTPS não 

comprova a real remuneração do requerido, pois recebedor de 

gratificações e adicionais em sua atividade laborativa.

O Ministério Público se manifestou favorável a concessão de 30% da 

remuneração do requerido, devendo a situação financeira deste atesta 

pela juntada de holerite.

É breve o relatório.

Sendo inviável a realização de audiência de conciliação, FIXO o ponto 

controvertido:

1. O valor a ser pago a título de pensão alimentícia.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, a fim de que especifique as 

provas que pretendem produzir, sob pena de serem indeferidas.

Cumpridas as determinações, RETORNEM os autos conclusos para 

possível demarcação de audiência de instrução e julgamento ou8 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 1413-90.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Roberto Tavares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte denunciada para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82662 Nr: 3800-39.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Considerando os efeitos infringentes dos presentes embargos, DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender 

de direito.
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Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para apreciação dos embargos 

de declaração opostos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 1305-61.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução contra a FAZENDA PÚBLICA entre as partes em 

epígrafe.

Regularmente citada às fls. 19, a executada não apresentou embargos do 

devedor no prazo legal (fls.20).

Às fls. 23/24 foi juntada aos autos informação de que o crédito estampado 

no ofício retromencionado foi devidamente quitado.

Era o que cumpria relatar.

Decido.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 1217-23.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliés Antônio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Impulsiono os autos para intimar o autor do fato para comprovar o 

cumprimento integral do acordado (plantio de 100 mudas de espécies 

nativas.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 1495-19.2016.811.0105

 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): ERISVALDO PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O

 Impulsiono os autos para intimar o autor do fato para comprovar o 

cumprimento integral da composição civil.

Oficial Escrevente

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Dante Rodrigo 

Aranha da Silva

NÚMERO DO PROCESSO: 842-74.2012.811.0099

ESPÉCIE: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: João Alcantara Pereira de Oliveira, Cpf: 92315038120, 

Rg: 1586401-4 SSP MT Filiação: Pedro Alcantara de Oliveira e Almelinda 

Pereira de Oliveira, data de nascimento: 21/06/1975, brasileiro(a), natural 

de Jauru-MT, solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Cedere 06, Nº 23, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Cotriguaçu-MT.

PARTE REQUERIDA: Operadora Oi s.a., brasileiro(a), Endereço: Rua Barão 

de Melgaço, Nº 3209, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT.

Nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

548,38( quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 83. Este valor deverá 

ser lançado separado, sendo R$ 420,19(quatrocentos e vinte reais e 

dezenove centavos), para o recolhimento das custas e R$ 128,19(cento e 

vinte e oito reais e dezenove centavos), para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 1236-08.2017.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, autoridade titular da SECRETARIA DE ESTADO E DE 

GESTÃO, autoridade titular do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:273528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando as informações acostadas à ref. 29, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se 

houve ou não a efetiva entrega da Certidão de Tempo de Contribuição à 

Impetrante;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFICAR e conclusos 

para prolação de sentença.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.
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Cotriguaçu/MT, 11 de dezembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35169 Nr: 93-91.2011.811.0099

 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: ANTONINA LACHESKI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o prazo requerido para juntada de substabelecimento.

À SECRETARIA para;

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30977 Nr: 589-28.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se verifica, a sentença havia transitado em julgado quando da 

petição de fl. 175, inclusive quando da publicação do acórdão ali 

mencionado.

 Por isso, não há que se falar em remessa do feito a outro Juízo, já que a 

coisa julgada já havia sido estabelecida.

 Assim:

1.ARQUIVAR, consoante consta da sentença (fl. 174).

INTIMAR. CUMPRIR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35550 Nr: 402-15.2011.811.0099

 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: ENELIO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

 Tempestividade já certificada.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o embargado para, querendo, manifestar-se (PRAZO DE 5 

DIAS);

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60559 Nr: 296-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

 Tempestividade ainda não certificada.

Deixa-se de intimar o embargado, pois não integrado ao processo.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a PARTE-AUTORA para, querendo, manifestar-se (PRAZO DE 

5 DIAS);

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62142 Nr: 543-63.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEILA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO - 

Vulgo - "Jô", JOÃO LUCIANO DA SILVA - SGT PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes mesmo de se fazer juízo de recebimento da "Objeção":

1.INTIMAR a exequente para se manifestar;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26660 Nr: 1993-22.2005.811.0099

 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: OTMAR WALMOR LOHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 Apontou o exequente a necessidade de respeitar à "remessa 

necessária", considerando o valor indicado devido pelo executado 

superar os 60 salários mínimos previsto no art. 475, §2º, do CPC/73.

 Não obstante, certo é que a sentença se escorou no Enunciado nº 5º da 

Súmula Vinculante, do STF portanto: "A falta de defesa técnica por 

advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição".

Por isso, tem-se o caso previsto no §3º do art. 475 do CPC: "§ 3o Também 

não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada 

em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente".

Assim, não há que se falar em remessa necessária.

 Em razão disso, INDEFERE-SE a remessa.

No mais, à SECRETARIA:

1.INTIMAR o exequente para requerer o que entender de direito, já tendo 

sido proferida decisão quanto ao pleito de fl. 252 (cf. fl. 254).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60252 Nr: 1164-31.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIOMIRO FILIPPI 

CHUIELA - OAB:21.196-SC

 Não obstante as manifestações já existentes, há um ponto bastante 

relevante que ainda suscita dúvida.

 Trata-se do marco temporal da exclusão do REFIS, dizendo a exequente 

que isso se deu em 17/04/2005 (fl. 102, por exemplo), informando a 

Executada que isso se deu em 1º/05/2003 (fls. 85v, 90, 91v, 93, 95v, 97, 

98v, 101).

Como o marco indicado é importante para fins de análise da prescrição, 

imprescindível buscar a resolução do ponto.

 Assim:

1.INTIMAR a Exequente para que explique quando se deu a exclusão, 

contextualizando as datas de 1º/05/2003 e 17/04/2005, inclusive com a 

juntada de documentos que entender pertinentes; PRAZO de 15 dias.

2.Após, com ou sem manifestação da Exequente, INTIMAR o Executado, 

para os mesmos fins;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62551 Nr: 947-17.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS, 

SILMARA DA SILVA APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ebdon Júnior da Silva 

Apolinário - OAB:117831

 Vistos...

Inicialmente cabe dizer que os executados tiveram ciência do processo, 

como se vê a partir da manifestação anterior, de forma que está 

aperfeiçoada a citação.

 No tocante aos argumentos dos executados, especialmente no que se 

refere à impossibilidade da penhora do bem indicado, com isso não se 

concorda, pois foi o mesmo bem usado na confissão de dívida que 

aparelha a execução.

 No tocante à proposta de parcelamento, vê-se que as condições 

indicadas em muito se assemelhavam à anterior, não havendo razão para 

adotá-la como factível, com o que, a par da negativa do exequente, 

deixa-se de impô-la a este.

 Diante da manifestação do exequente, deve ser ultimada a adjudicação, 

mas antes deve se dar a intimação da executada (art. 876, §1º, I, do CPC), 

a qual terá dupla finalidade: ciência da convolação da busca e apreensão 

em penhora e oportunidade para se manifestar sobre o pleito de 

adjudicação.

 Assim, à SECRETARIA:

i. AO OFICIAL DE JUSTIÇA para formalizar a PENHORA do bem 

apreendido, procedendo à avaliação;

ii. Após, INTIMAR o executado, por meio do seu procurador constituído 

(DJe), isso para ciência da penhora e para se manifestar acerca do 

pedido de adjudicação;

iii. Inerte (5 dias) ou concordando, LAVRAR auto de adjudicação do bem, 

expedindo a ordem de entrega ao adjudicatário (art. 877, §1º, II, do CPC);

iv. Formalizada a adjudicação, ao exequente para requerer o que de 

direito.

Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 878-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE DA SILVA ALMEIDA BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO VILLAGRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS 

(Defensor Público) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34971 Nr: 1389-85.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z D AMORIM E CIA LTDA, ZAIRE DULCE DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A ajuizou Inicial visando à execução de título 

extrajudicial em desfavor de Z D AMORIM E CIA LTDA e ZAIRE DULCE DE 

AMORIM.

 Determinada a citação, a parte-executada não foi encontrada.

INTIMADA, inclusive pessoalmente, para regularização, a exequente se 

manteve inerte.

 É o que cabe relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que a parte-autora foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto à certidão indicando a falta de localização da 

parte-executada.

Contudo, deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão 

juntada.

 Verifica-se, assim, a incidência do art. 485, III, do CPC.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30062 Nr: 1061-63.2007.811.0099

 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: AGUIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, BENI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA - CARNIEL & CIA LTDA - AMAZÔNIA 

FLORESTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante o pleito de fls. 64/65, verifica-se que cabe ao advogado 

renunciante a comunicação ao mandante (art. 112 do CPC).

 O falecimento de sócio da pessoa jurídica, seja ou não o maior cotista, 

não interfere, de imediato, na existência da referida PJ, havendo, legal ou 

contratualmente, disposição acerca da representação.

 Por isso, indefere-se o pleito de fls. 64/65, motivo pelo:

1.INTIMAR a parte-autora, por meio do advogado então constituído, para 

adotar as providências indicadas e/ou as que entender cabíveis;

2.Inerte, INTIMAR a parte-autora por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para adoção das providências que entender cabíveis;

3.Após, conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 561 de 746



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 645-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SHIPITOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, ante a existência da proposta, inclusive com parecer favorável 

do Ministério Público, deve a representante da exequente ser intimada 

pessoalmente para que informe quanto à aceitação da aludida proposta de 

pagamento.Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente a 

representante da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se aceita ou não a proposta oferecida pelo executado, DEVENDO 

O OFICIAL DE JUSTIÇA CONSTAR ISTO NA CERTIDÃO em caso de 

diligencia positiva;2.Após, com ou sem a informação, ou não sendo 

encontrada a representante da exequente,  conc lusos . 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 2672-02.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUREDI VOLMIR ROMAN ROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao pleito de citação por Edital, INDEFERE-SE, considerando que 

não foram esgotados todos os meios para a notificação do requerido 

como acima fundamentado. Assim, reputam-se inválidos os documentos 

juntados, considerando que a comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.III DISPOSITO Desta 

forma, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.Por 

consequência EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

CPC.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e as anotações de praxe.Publicar. Intimar. 

CumprirServe cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 878-19.2012.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE DA SILVA ALMEIDA BENITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO VILLAGRA BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS 

(Defensor Público) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Concordando o exequente com a proposta do executado, deve este ser 

intimado para pagamento e comprovações.

 Assim:

1.INTIMAR o executado para pagamento e/ou comprovação de que já o 

fez;

2.INTIMAR a exequente para indicar a atual situação, requerendo o que 

entender de direito;

3.Após informação de pagamento, inadimplemento ou outro requerimento, 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76213 Nr: 2967-39.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, 

NEGA-SE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA a WESLEY DE 

JESUS. No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a Defesa;2.Aguardar a 

devolução das Precatórias;3.Após, INTIMAR as partes para alegações 

finais.Ciência ao Ministério Público.SERVE o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA, isso pela celeridade pretendida. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT, 20 de fevereiro de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32297 Nr: 428-81.2009.811.0099

 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: JOSE AUGUSTO RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:Mat.: 1662135

 Vistos...

Encerrada a instrução, à SECRETARIA para;

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32930 Nr: 1093-97.2009.811.0099

 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: CLAUDEMIRO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para;

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 1883-38.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BORGES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE à requerente 

BENEDITA BORGES CASTRO, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, 

nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (28.11.2016), com a imediata implantação na 

folha de pagamento da requerente. Os juros moratórios são devidos no 
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percentual de 1% ao mês até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando 

então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) . (...) à implantação do benefício em 

favor da parte requerente:Nome do segurado: BENEDITA BORGES 

CASTRO, CPF nº 921.936.091-87.Benefício Concedido: PENSÃO POR 

MORTE. RMI - Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo.DIB - Data do 

início do Benefício: 28.11.2016 (data do requerimento administrativo)DIP - 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias após a intimação da sentença. 

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Condeno ainda o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos 

honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente 

sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º 

do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Por fim, considerando o disposto na súmula 490 do 

STJ, proceda-se a remessa necessária dos autos a Instância Superior, 

haja vista tratar-se de sentença ilíquida.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 25 de agosto de 

2017.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 1538-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Mesquita de Olegário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:13.743-MT

 Processo nº: 1538-38.2017.811.0034 (Código: 48358)

DESPACHO

VISTO, etc.

Perlustrando os autos, verifica-se que fora certificado que o policial militar 

Higor Henrique Neves Rodrigues é lotado no núcleo de São Pedro da Cipa, 

o qual pertence à comarca contigua de Jaciara, motivo pelo qual não foi 

expedida carta precatória (ref. 49).

Tendo em vista que o provimento 021/2012 –CM noticia a desnecessidade 

de expedir missiva para comarcas contiguas, DESIGNO audiência para o 

dia 27.03.2018 às 13h30 (MT), a fim de proceder à inquirição da 

testemunha arrolada pela acusação.

Oficie-se a CIPM.

Ciência ao MP.

Intimem-se o acusado, para querendo, compareça à audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 19 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35155 Nr: 830-90.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSÉS ROBERTO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Vistos etc. [...] Por tais razões, indeferido o pedido do exequente e 

determino sua intimação para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

19 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 3375-31.2017.811.0034

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Dom Aquino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Rodrigues de Oliveira, Sérgio 

Alves Borba, Douglas Rocha Sousa, Maurosan Rodrigues Souza, 

Adeuvane Rocha Souza, Murilo Wagner Pereira Borba, Jorge Roberto 

Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA 

NETO - OAB:A983, Edson Corrêa da Silva - OAB:22.655/O, FABIANO 

MORAES PIMPINATI - OAB:6623-B, FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453, Luciano Portugues - OAB:, VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 Processo nº 3375-31.2017.811.0034

Código nº 52715

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de pedido de autorização de saídas temporárias da 

comarca com dispensa de autorização, formulado pelo indiciado Jorge 

Roberto Pires, por intermédio de seu advogado constituído.

Com o pedido o implicado juntou laudos médicos, históricos médicos e 

laudo de constatação do estado de saúde do requerente, todos acostado 

à Ref. 127 dos autos.

A defesa sustenta que o requerente é morador da cidade de Campo 

Verde/MT e que precisa de prévia autorização judicial para se deslocar 

para esta Comarca.

Sustenta, ainda, que o indiciado precisa se deslocar à comarca de Cuiabá 

para se reunir com seus defensores, bem como para tratamentos 

médicos, motivo pelo qual pleiteia apenas a prévia comunicação do juízo, 

pugnando pela dispensabilidade de autorização judicial para as saídas.

Instalado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo parcial 

deferimento do pedido.

É O RELATÓRIO

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que de fato o indiciado reside na Comarca 

de Campo Verde, motivo pelo qual autorizo seu deslocamento mensal a 

este Juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar 

suas atividades, sem a necessidade de prévia autorização.

Todavia, no que diz respeito ao pedido de deslocamento à Comarca de 

Cuiabá, entendo que esta depende de prévia autorização judicial, uma vez 

que todos os documentos médicos juntados são do ano de 2016 e não 

comprovam o atual estado de saúde do requerente.

Diante disso, encaminho os autos ao Ministério Público para se manifeste 

acerca do eventual descumprimento das medidas cautelares diversas da 

prisão impostas em juízo.

Após, vistas a defesa do indiciado, depois volte-me os autos conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 15 de fevereiro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53301 Nr: 215-61.2018.811.0034

 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: RONALDO SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300, do 

NCPC, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) conceda o benefício de auxílio-doença ao 

requerente, Sr. RONALDO SOUZA RIBEIRO, até o deslinde da ação 

proposta. No mais, firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do Art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 
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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.Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil.Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo 

ser favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada.Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 29 de março de 2018, às 

14h00min.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portando todos os seus exames.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70312 Nr: 549-25.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B. W. MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

37516069000182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação CIvil Pública Promovida pelo Ministério 

Público em virtude da manutenção de estoque de madeira irregular, 

conforme processo administrativo . 02054.000467/2005-72 Ibama.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Diante das tentativas de citação da 

requerida, as quais restaram infrutíferas, conforme certidão de fls. 111v, 

Acolho cota ministerial de fls. 118 e nos termos do art. 256, inciso II, §3º 

do CPC, defiro a Citação por Edital da requerida, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, 

o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de 

Contestação, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Azevedo de 

Almeida, digitei.

Feliz Natal, 11 de julho de 2017

Fernando Azevedo de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81881 Nr: 2357-89.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT22394O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Visto, etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de EDVALDO PEREIRA 

FERNANDES, pela pratica da conduta capitulada no artigo 14 da lei 

10.826/03, e 308 do código penal.

CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda à acusação, por escrito, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condição para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal – INI.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à 

Delegacia de Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81881 Nr: 2357-89.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT22394O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O

 Vistos, etc.[...].Posto isso, em consonância com a manifestação 

ministerial, INDEFIRO o pedido de fls. 66/67 e mantenho a prisão preventiva 

de Edvaldo Pereira Fernandes, com o escopo de garantir a ordem pública 

e salvaguardar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal.Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 

397 do Código de Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Março de 2018, às 

17h30min.Intimem-se as partes, seu advogado, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.Atente-se a Secretaria 

quanto à intimação do réu, para comparecer a audiência.Oficiem-se as 

autoridades policiais, para fazerem a escolta do réu.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-46.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RAMOS BERTIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 21/03/2018 AS 13:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-31.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 02/04/2018 AS 13:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000024-16.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 02/04/2018 AS 13:15 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-98.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 02/04/2018 AS 13:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-60.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FORTES DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 04/04/2018 AS 13:45 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-45.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 04/04/2018 AS 14:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-30.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN GAMARRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 04/04/2018 AS 14:15 HORAS.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 2250-44.2009.811.0087

 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: Francileia Sousa da Costa Carvalho Prestes, JMCP, 

RMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Procuradoria do Município de Guarantã do 

Norte/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

fornecer os dados bancários para o cumprimento da antecipação de 

tutela, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94762 Nr: 2145-57.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Moeller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte recorrida (autora) para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41726 Nr: 1106-64.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 07.03.2018, às 

15h00min.

Na forma do art. 455, do Código de Processo Civil, caberá à parte 

requerida trazer as testemunhas por si arroladas na data e hora 

aprazados, independentemente de intimação.

Finda a instrução em audiência, será aberta oportunidade para 

apresentação de memoriais finais na forma oral.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94451 Nr: 1968-93.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte recorrida (autora) para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112167 Nr: 4126-53.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jober Misturini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Luiz Carlos Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) DIEGO 

LUIS DA SILVA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 
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diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111715 Nr: 3865-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Matiello, Schelbi Junior Matiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A OAB/MT, Evaristo Aragão Santos - OAB:MT/15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:OAB/PR 30515

 Trata-se de ação distribuída para cumprimento da medida liminar de busca 

e apreensão de veículo, deferida pelo juízo de Terra Nova do Norte/MT nos 

autos de código 61334.

O bem foi apreendido e encontra-se depositado na Revenda New Holland, 

em Matupá/MT, conforme fls. 45.

Às fls. 43 a parte autora informa que entabulou acordo com o requerido e 

requer a devolução do processo aos autos de origem.

Petição do requerido Schelbi requerendo a homologação do acordo e a 

liberação do veículo.

Pois bem. Considerando que os autos foram distribuídos apenas para 

busca e apreensão do bem, deixo de analisar o pedido de homologação de 

acordo e de liberação do veículo.

Remeta-se cópia do processo à Comarca de Terra Nova do Norte/MT para 

as devidas providências.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41726 Nr: 1106-64.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Ruy Barbosa Marinho Ferreira, 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): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 3391-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares, 

Paulo Henrique Lima Guimarães, Fernando Henrique da Silva Hidalgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Certifique-se a expedição e o cumprimento das cartas precatórias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e às defesas para requerimentos 

ou apresentação de memoriais e voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104000 Nr: 3999-52.2016.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, Juizo da Comarca de Alta 

Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FERREIRA DOS SANTOS, MARTA 

ALVES DA SILVA, Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:AOB/MT 16.067, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Renato Chagas Corrêa da Silva, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA e LUCIANA COSTA 

PEREIRA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107127 Nr: 1392-32.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Tabapora-MT, Adilson Luiz 

Lemanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Volnei Celuppi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Segura - OAB:4.722, 

Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Sérgio Eduardo Cardoso Rossi e Marcelo Segura, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-67.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (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)

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora, em 

sede liminar, a exclusão de seu nome do registro de inadimplentes e, ao 

fim, a reparação de dano moral decorrente da inscrição ilegal de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito. Diz, em síntese, que não manteve 

relação comercial com a requerida que justificasse a inclusão de seu 

nome nos cadastros restritivos. Argumenta que a linha telefônica que 

sustenta a cobrança foi instalada em endereço não pertencente ao 

requerente, não tendo ele nunca se utilizado do serviço disponibilizado, 

suspeitando ter havido fraude na utilização de seu nome para instalação 

do serviço. A liminar foi deferida e cumprida. Reconheço a incorporação 

societária da requerida pela CLARO S.A, CPNJ 40.432.544/0001-47, com 

sede na Rua Flórida n. 1970, município de São Paulo-SP. Não há se falar 

em revelia uma vez que houve apresentação de contestação no prazo 

conferido após a audiência de conciliação. Não reconheço a alegada 

inépcia da petição inicial em razão da ausência de documentação pessoal 

do requerente. Em que pese recomendável à individualização da ação, os 

documentos pessoais do requerente não impediram sua correta 

identificação, tanto que houve adequado cumprimento da medida liminar 
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deferida. Ademais, tratando-se de feito processado sob o rito da Lei 

9.099/95, deve imperar a simplicidade, sendo desarrazoado o acolhimento 

da preliminar pretendida. No mérito, a defesa da requerida afirma 

peremptoriamente a ocorrência de excludente de responsabilidade em 

razão da contratação dos serviços terem se dado por terceiro imbuído de 

má-fé, tendo ela sido levada a erro e/ou que foi o próprio requerente que 

solicitou a instalação dos serviços, sendo a cobrança decorrência natural. 

Apesar das alegações, não trouxe a demandada nenhum elemento 

probatório que demonstrasse a relação contratual entabulada entre as 

partes, mesmo podendo facilmente faze-lo. Ao depois, tratando-se de 

fornecedora de produtos e serviços, deve ela ter elevada cautela na 

aferição da legitimidade do pretendente à instalação de seus serviços, não 

cabendo imputar exclusivamente a terceiro a responsabilidade por sua 

falta de diligência na conferência da documentação. Diante disso, não 

havendo comprovação da legitimidade da cobrança, é de ser reconhecida 

a ilegalidade da inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos. 

Quanto à existência de 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, inexiste dúvida de 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 - 

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 e consubstanciada no ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No caso, 

considerando a situação pessoal das partes, atento aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de demandada de grande 

porte, com robusta capacidade financeira e elevado grau de culpa dada a 

desídia com que aferiu a legitimidade na contratação de seus serviços, 

fomentando o mercado ilegal de utilização de documentação de terceiros, 

prejudicando assim, talvez até deliberadamente, uma série de cidadãos 

sérios e honestos, atento ao caráter pedagógico do dano moral fixo a 

reparação no valor R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta 

Reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em 

litígio; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 28.960,00 

(vinte e oito mil novecentos e sessenta Reais), a título de reparação de 

DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção 

monetária a partir da publicação desta decisão. Determino a alteração do 

polo passivo no sistema informatizado PJE para fazer constar no polo 

passivo CLARO S.A. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15105 Nr: 1167-49.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MT - 

OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de citação de fls.61, com finalidade de 

citar a parte executada, teve sua finalidade não atingida, conforme 

certidão do oficial de justiça de fls.62 vº. Conforme decisão de fls.60/60vº, 

intimo a parte exequente para no prazo legal, dar o devido prosseguimento 

no feito, requerendo o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 269-55.2017.811.0036

 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: Fernando Henrique Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson, Ari Torremocha Fim, Ivone 

Rodrigues Torremocha, Luiz Cesar Sperandio, Devanir Aparecida Biase 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Bernadino Cardoso - 

OAB:20467-PR, Lucianne Bernadino Cardoso - OAB:35728-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13.945

 1) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos pelo autor FERNANDO 

HENRIQUE RIBAS na petição inicial desta ação consignatória.2) JULGO 

EXTINTA, sem resolução do mérito, a mencionada RECONVENÇÃO 

proposta pelo requerido ALCIDO NILSON na contestação, com fulcro no 

artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.3) CONDENO a 

parte AUTORA a pagar ao requerido ALCIDO NILSON o valor da parcela 

contratual vencida em 15/03/2017, prevista na 2º Cláusula, inciso “c”, do 

Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais (Venda 

Ad. Memensuram), objeto da presente lide (fls. 18/27), devidamente 

corrigido, até a data de publicação desta sentença, pelo índice oficial de 

poupança, acrescida da taxa de juros de 2% (dois por cento) ao ano, de 

modo que o critério para o cálculo dos juros seja o mesmo utilizado pela 

caderneta de poupança, ou seja, juros compostos, conforme resta 

previsto no contrato (2º Cláusula, inciso “c”).DETERMINO que seja 

DESCONTADO no valor da referida condenação, a quantia consignada em 

Juízo pela parte autora, através do depósito judicial, conforme 

comprovantes juntados às fls. 109/112.DETERMINO, ainda, que o valor da 

referida condenação seja apurado na fase da liquidação de sentença, 

através de cálculos realizados por perito judicial contábil, a ser nomeado 

por este Juízo, caso as partes não cheguem em nenhum acordo.4) Devido 

ao fato da parte autora sucumbir na maioria dos pedidos, incluindo, o 

principal, CONDENO o AUTOR ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

conforme determina o art. 85, §2º do Novo CPC, sendo 50% (cinquenta 

por cento) do valor destinado ao procurador constituído pelo requerido 

ALCIDO NILSON e a outra metade destinada ao procurador constituído 

pelos requeridos ARI TORREMACHA FIM e esposa Sra. IVONE 

RODRIGUES TORREMACHA, LUIZ CÉSAR SPERANDIO e esposa Sra. 

DEVANIR APARECIDA BIASE ESPERANDIO.5) DEFIRO o pedido de fls. 

557/559

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32344 Nr: 913-37.2013.811.0036

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jesus Vieira da Silva Junior ME, Natalino 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada atraves de seu advogado, 

para que no prazo legal, manifeste-se acerca dos embargos de 

declaração de fls.130/134.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41299 Nr: 479-43.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edetrudes Ferreira Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora atualizou o endereço da requerida, 

conforme petição acostada aos autos. Intimo a mesma para, no prazo 

legal, efetuar o recolhimento da Carta Precatória a ser expedida.

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 3547-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva, Rosanna Luzia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Braz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Paula Lima - 

OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora atualizou o endereço da requerida, 

conforme petição acostada aos autos. Intimo a mesma para, no prazo 

legal, efetuar o recolhimento da Carta Precatória a ser expedida. 

Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036

 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: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficial de 

Justiça, que deverá ser recolhida no site do TJ/MT no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais).

 Guiratinga - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3346 Nr: 692-11.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Inimar a parte exequente acerca do despacho de fls. 264, em especial a 

última parte, bem como das informações e certidões de fls. 265/274, no 

prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48426 Nr: 1295-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Lojistas do Shopping Nabhan Cia 

Fashion

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Ruiz de Alemar - 

OAB:47957/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que promova nos autos o recolhimento da 

condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o mandado de citação da 

executada, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48628 Nr: 1400-65.2017.811.0036

 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: Manoel Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Rafael Henrique Cruz dos Santos - 

OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Carvalho Viola - 

OAB:22794-MT

 Autos n° 1400-65.2017.811.0036

Código: 48628

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 218/248, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48869 Nr: 1507-12.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1507-12.2017.811.0036

Código: 48869

Ação de Regularização de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de regulamentação de visitas, com pedido de liminar, 

proposta por LAZARA PEREIRA GOES, devidamente qualificada, em face 

de FABIO PASCOAL DE JESUS, também já qualificado.

Conforme certidão de fls. 37, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA-SE 

com urgência, Carta Precatória para a Comarca de Campo Verde/MT, para 

o novo endereço da autora, para que o Juízo Deprecado, por meio dos 

agentes do Setor Interprofissional, realize o ESTUDO PSICOSSOCIAL junta 

a autora LAZARA PEREIRA GOES, no endereço indicado na exordial, com 

o posterior envio para este Juízo do relatório, esclarecendo se a autora, 

genitora do menor Fabio Gustavo Pereira Pascoal, possui condições 

físicas, psicológicas e morais de realizar visitas e ficar por períodos 

prolongados com filho que se encontra sob a guarda fática do requerido, 

genitor do menor.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 
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análise do pedido liminar.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 1877-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDdA, PHGdA, PAGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação negatória de 

paternidade cumulada com pedido de alteração dos registros de 

nascimento ajuizada por PEDRO PAULO DOURADO DE ARAÚJO em face 

dos menores impúberes, P.H.G de A. e P.A.G de A., representados neste 

ato por sua genitora, GIZÉLIA GONÇALVES DE SOUZA, em consequência, 

extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC, para isso:1) DECLARO o menores P.H.G de A. e P.A.G de A. filhos 

biológicos do requerente PEDRO PAULO DOURADO DE ARAÚJO.Sem 

custas e honorários.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe.Às providências.Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 332-46.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Lopes Brito de Araújo, Gilmar Alves Rodrigues, 

Glauber Rodrigues Carvalho, Ivan Abreu Lopes, Neyde da Silva Viana, 

Lindolfo Pereira dos Anjos, Waltercy Lopes Borges, Valderson dos Reis 

Santos Morais, Maysa Almeida Nunes, Rozalia Florinda Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 332-46.2018.811.0036

Código: 55041

Execução de Titulo Judicial

 Despacho.

 Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial é necessário que 

a peça exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados 

nos art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, caso o Juízo vier a identificar na peça exordial a falta 

desses requisitos ou defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, primeiramente, deve determinar que o autor a 

emende, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).

Embora a Exequente tenha afirmado que não possui condições de arcar 

com as custas processuais, tendo em vista o caráter alimentar da 

presente ação. De fato, havendo prova elidindo a afirmação de alimentos, 

não há se falar em violação ao princípio constitucional de acesso ao 

Judiciário, pois a lei assegura o acesso gratuito à pessoa, e não vislumbro 

que tal seja a hipótese.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a parte Exequente não se inserem no conceito de 

hipossuficiência financeira.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, para, no prazo de 

15 (dez) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial, recolher as 

devidas custas judiciais.

 Que seja devidamente recolhido às taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob pena de cancelamento da distribuição, sendo que, em assim não 

agindo, proceda-se a serventia de conformidade com o art. 290 do CPC.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16491 Nr: 1232-10.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de penhora/avaliação e intimação de 

fls.89, não teve sua finalidade atingida, conforme certidão do oficial de 

justiça de fls.89vº. Intimo a parte autora para que no prazo legal, 

manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls.89 vº.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2955 Nr: 336-16.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi juntado o auto de penhora de fl. 154, embora 

não houve avaliação em virtude da não localização do veículo conforme fl. 

153 vº , e nem houve a intimação do executado acerca da penhora. Intimo 

a parte exequente para que tome conhecimento, manifestando-se no 

prazo de 10(dez) dias da decisão de fl. 151, bem como do auto de 

penhora de fls. 153 vº/154.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13126 Nr: 593-60.2008.811.0036

 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: Jacira Maria de Araujo Contiero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Honoria Maria de Araújo, Espólio de 

Lindolfo Gonçalves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora/inventariante através de seu advogado constituido 

para que tome conhecimento que os formais de partilha encontra-se 

disponiveis a serem entregue aos herdeiros indivuduais ou a requerimento 

nos autos a serem entregue a pessoa especifica bem como a advogada 

constituida, pelo prazo de dez (10) dias, sob pena de decorrer o prazo 

estipulado e a remessa automatica dos autos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1640-88.2016.811.0036

 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
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1640-88.2016.811.0036

 Código: 43963

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, constata-se que a parte requerente não 

demonstrou que houve o esgotamento na tentativa de localização do 

endereço do requerido, pois, não cabe esta a função do judiciário e sim a 

parte interessada em demandar todos os esforços e diligências 

necessárias para obtenção do endereço do executado.

Portanto, INDEFIRO o pedido da parte requerente de fls. 94, devendo o 

mesmo requerer pessoalmente aos órgãos e instituições o endereço do 

executado.

Desta feita, INTIME-SE a parte requerente a fim de que dê andamento no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 1042-08.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Adir Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Processo n.º 1042-08.2014.811.0036

 Código: 34269

Ação Penal

Decisão

Vistos etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do requerido, o causídico têm a obrigação legal de representar 

os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as razões 

para tanto mediante petição nos autos.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do requerido para 

oferecer as alegações finais sob pena de ser oficiado à instituição de 

classe (OAB/MT) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, em não sendo requerido nada pelo advogado, desde já 

determino a expedição da aludida comunicação à OAB/MT.

Após a expedição do aludido documento, determino a intimação do 

requerido para indicação de novo advogado para apresentar memoriais 

escritos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2557 Nr: 684-68.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS DE MT - 

OAB:INSS/cbá n. 553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de penhora/avaliação e intimação de 

fls.110, não obteve sua finalidade atingida, conforme certidão do oficial de 

justiça de fls.110 vº. Intimo a parte exequente para que se manifeste no 

prazo legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls.110 vº.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47609 Nr: 894-89.2017.811.0036

 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: Adalto Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que tome conhecimento 

do ofício de Ref. 49, informando a implantação do benefício.

Guiratinga - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12603 Nr: 87-84.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto de Moraes, João Augusto 

Junior, Isadora Marina Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO Vossa Senhoria, na condição de advogada da parte autora, da 

devolução da Carta Precatória juntada às fls. 18/151.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 233-90.2018.811.0096

 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: MANOEL NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em seus termos expostos.

Tendo em vista o manifesto interesse da parte autora na realização da 

audiência de conciliação: (i) DESIGNO a solenidade para o dia 04/05/2018, 

ÀS 15H00MIN; (ii) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; (iii) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).
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 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87690 Nr: 230-38.2018.811.0096

 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: Lourdes Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da contestação, intime-se o 

au tor  para  apresentação de  impugnação. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018. Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81347 Nr: 91-23.2017.811.0096

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NR, CJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 91-23.2017.811.0096

Código: 81347

 Vistos etc.

Ante a manifestação à Ref. 52 e, em consonância com o artigo 166, § 1º e 

3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, DESIGNO nova data para a 

realização de audiência, sendo o dia 04/05/2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83143 Nr: 921-86.2017.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI, QAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 921-86.2017.811.0096

Código: 83143

Vistos.

Tendo em vista a petição de Ref. 33 e, diante da impossibilidade de 

localizar o agressor para intimá-lo pessoalmente das medidas de proteção 

deferidas em seu desfavor, determino que sua intimação seja realizada 

por meio de edital, que deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 

30 (trinte) dias.

Com o decurso do prazo, INTIME-SE a vítima para que informe a 

necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas a seu 

favor.

Após, vista ao Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 2529-22.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSIA MACHADO MONTEIRO

 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:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais despesas 

processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 303-10.2018.811.0096

 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: ALZENIRA RODRIGUES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de maio de 2018, às 14h30min, apresentando o 

rol de testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Sendo o caso, 
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proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da 

contestação, int ime-se o autor para apresentação de 

impugnação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73933 Nr: 1285-63.2014.811.0096

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº 1285-63.2014.811.0096 (73933)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Menor Infrator: Otavio Fernando Costa

 Vistos etc.

Diante da certidão à Ref. 89, REVOGO a nomeação do defensor dativo 

Ricardo Zeferino Pereira, fixando os honorários advocatícios 

proporcionais em 07 (sete) URH, conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço 

até então prestado, devendo a Secretaria de Vara expedir a competente 

certidão.

No mais, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA – 

OAB/MT nº 22.577/O , a fim de que promova a defesa do interesse do 

menor infrator.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 03URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

defensor nomeado, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o ilustre advogado da presente nomeação, para apresentar 

alegações finais, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 1038-48.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857

 Processo nº 1038-48.2015.811.0096 (Código 76752)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Carlos Pereira de Andrade

Vistos.

Diante da certidão de ref. 40, REVOGO a nomeação do defensor dativo Dr. 

Bruno Eduardo Hintz (ref. 36).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Amanda Augusta 

Bottega, a fim de que represente o réu Carlos Pereira de Andrade durante 

o tramite processual.

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 1620-14.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Claudio Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.057

 Processo nº: 1620-14.2016.811.0096

Código: 81066

Vistos.

Intime o réu acerca do retorno dos autos à origem.

Cumpra-se integralmente a sentença de ref. 102.

Após, considerando que já fora expedida a guia de execução penal 

definitiva (ref. 129) do réu João Claudio Alexandre, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

Às providências.

Itaúba/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 203-89.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº: 203-89.2017.811.0096 (Código 81549)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 43.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 10/05/2018 às 16h00min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82561 Nr: 729-56.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Flores da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº: 729-56.2017.811.0096 (Código 82561)

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Paulo Henrique Flores da Silva.

Defesa prévia apresentada pelo suposto acusado à Ref. 36

É o relatório.

 Decido.
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Pois bem. No que diz respeito às preliminares arguidas, observo que se 

confundem com o mérito, dependendo da instrução probatória para sua 

análise, razão pela qual deixo para examiná-las por ocasião da sentença.

Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de testemunhas 

na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das causas 

ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 10/05/2018, às 

15h00min por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se o acusado, o advogado, e as testemunhas arroladas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83356 Nr: 1017-04.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº: 1017-04.2017.811.0096 (Código 83356)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 39.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 10/05//2018 às 16h30min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 282-34.2018.811.0096

 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: MIDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

3. Nos termos do artigo 695 do CPC DESIGNO audiência de conciliação 

para a data de 04/05/2018, às 14h30min.

4. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

5. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 6. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87975 Nr: 412-24.2018.811.0096

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wantuil Fernandes Júnior, LAIRTON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRÁULIO CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habeas Corpus nº 412-24.2018.811.0096 (Código 87975)

Paciente: Lairton Rodrigues

Impetrante: Wantuil Fernandes Júnior

Impetrado: Bráulio Cunha Junqueira

Vistos.

Considerando a impetração de habeas corpus neste Juízo, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para pugnar o que de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76823 Nr: 1076-60.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Previdência Social- 

Colider/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1076-60.2015.811.0096 (Código 76823)

Requerente: Faustina Lemes dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

 Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela prova 

testemunhal.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de segurado do de 

cujus quando do óbito; b) dependência econômica da requerente em 

relação ao falecido.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal e das 

testemunhas arroladas.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/05/2018, às 

13h30min.

Cumpra-se.

Intime-se.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 2422-75.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SABINO DE MENDONÇA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa ordem de ideias, no caso em tela, ante a ausência da 

demonstração do início de prova material pela parte autora, a extinção do 

feito, sem análise do mérito, é de rigor.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais 

despesas processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de 

justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Itaúba/MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87695 Nr: 234-75.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 234-75.2018.811.0096

Código: 87695

Vistos.

Inicialmente, considerando o pedido de cunho emergencial e para melhor 

análise da antecipação de tutela, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize ESTUDO 

PSICOSSOCIAL no endereço da requerente, bem como no endereço da 

requerida.

Aportando os relatórios aos autos, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87763 Nr: 273-72.2018.811.0096

 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: JACI CIRILO DIAS

 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:

 Processo nº 273-72.2018.811.0096 (Código 87763)

Vistos.

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 03/05/2018, às 14h00min, apresentando o rol de testemunhas no 

prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação precoce da audiência 

de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.

OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 283-19.2018.811.0096

 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: Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Com a 

chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.No mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para 

que proceda ao estudo social na residência da autora, devendo verificar 

se a autora preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 

8.742/93. Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias.OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86845 Nr: 2836-73.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR RIBEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº: 2836-73.2017.811.0096

Código: 86845

Vistos.

Em que pese à causídica informar que o indiciado reside na cidade de 

Nova Andradina/MS, verifica-se que o comprovante de residência 

anexado ao petitório de Ref. 24 anota que ele reside na cidade de 

Rondonópolis.

Dessa forma, intime-se a douta advogada para esclarecer o real endereço 

do indiciado, juntando-se comprovante de residência atualizado.

Com a manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

pedidos.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito Designado

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 3/2018-CNpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiqu ira, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 006/2014/ADM, que designou a servidora Sônia 

Maria de Jesus, matrícula 5.489, auxiliar judiciário, para exercer o cargo de 

gestora geral de 1ª Entrância da Comarca de Itiquira, a partir da publicação 

desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 20 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 4/2018-CNpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Sônia Maria de Jesus, matrícula 5.489, auxiliar 

judiciário, para exercer, o cargo de gestora administrativo 3 da Comarca 

de Itiquira, a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 20 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 5/2018-CNpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a Por taria nº 09/2017-CNpAR, que designou a servidora 

Karoline Hiromi Koga, matrícula 21.470, analista judiciário, para exercer a 

função de gestora adminis trativo 3, da Comarca de Itqiuira/MT, a partir da 

publicação desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 20 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 6/2018-CNpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiqu ira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Karoline Hiromi Koga, matrícula 21.470, analista 

judiciário para exercer o cargo de gestora geral de 1ª entrância da 

Comarca de Itiquira/MT, a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 20 de fevereiro de 2018

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 2221-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões já 

foram apresentadas pelas partes, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

CPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação 

do recurso interposto pela parte embargante, com as nossas homenagens 

de estilo.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3156-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Guanaes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA IRENE IMPERIA AUGUSTA VELLA 

GIOBBI, Francisco Giobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Expeça-se mandado necessário.

Devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 18 Nr: 259-39.1997.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR DOS SANTOS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Eduardo Raposo de Medeiros, JOÃO 

CLEMENTE DE FREITAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377-MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT, Félix Dias - OAB:1005-MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Não havendo irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, DECLARO 

saneado o feito.Fixo como ponto controvertido a existência ou não de 

turbação por parte dos requeridos.Defiro a produção de prova 

testemunhal.Designo audiência de instrução para o dia 06 de agosto de 

2018 às 14h00, para tomar o depoimento pessoal das partes e inquirir as 

testemunhas arroladas.Intimem-se. Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13036 Nr: 332-20.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudiano Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

constituído.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, ás 16h00min.

 Intimem-se o réu, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a (s) 

testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30648 Nr: 488-71.2012.811.0027

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 
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de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 799.

EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 350-94.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIANE NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, recebo a presente inicial. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Como se sabe, é dever dos pais assegurar o necessário para a 

subsistência do filho menor, conforme dispõe o artigo 229 da Constituição 

Federal.“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”Diante disso, quanto ao pedido de 

alimentos provisórios postulado na peça inicial, a (s) certidão (ões) de 

nascimento (s) juntada (s) aos autos, comprova (m) a paternidade do 

requerido, tornando transparente o seu dever alimentar, conforme 

expressa previsão legal (art. 2°, da Lei nº 5.478/68).No que tange ao 

“quantum”, sabendo-se que o valor das prestações alimentícias deve 

sempre obedecer ao binômio possibilidade-necessidade, não estando à 

inicial instruída com prova de quanto o requerido recebe mensalmente, 

DEFIRO os alimentos provisórios, fixando em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, valor correspondente à R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos).DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta 

Comarca.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam 

à audiência, acompanhadas de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e da parte 

demandada em confissão e revelia.Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado (a).Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 5749 Nr: 1416-66.2005.811.0027

 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: Zelcina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - MD: Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Pensão Por Morte, proposta por Zelcina Ferreira de 

Souza, em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, vejo que foi determinada a intimação do 

procurador da parte autora, para juntar aos autos instrumento procuratório 

atualizado e com firma reconhecida em cartório (fl. 211).

Devidamente intimado (fl. 212), o procurador da parte autora não atendeu 

a determinação judicial, tendo em vista que juntou apenas o contrato de 

prestação de serviços e honorários advocatícios datado em 16/09/2005 

(fl. 217).

 Assim, considerando o fato de que o procurador da parte autora não 

proveu o ato que lhe incumbia, a extinção é medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8683 Nr: 913-74.2007.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Baleeiro de Moraes, Leobino Baleeiro 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, ás 14h00min.

 Tendo em vista que os acusados estavam sendo assistidos pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses dos 

acusados. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11224 Nr: 721-73.2009.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rumo Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucateca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4.862-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571/MT, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17580

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a manifestação 

apresentada pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 1243-95.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Fabiano Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, determino que a Gestora Judiciária elabore novo cálculo 

da pena do recuperando, no prazo de 05 (cinco) dias.Certificado o trânsito 

em julgado, após o cumprimento das determinações e as comunicações de 

praxe, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com 
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eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 844-61.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião da Silva Cortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edimar Aparecida. Alves de 

Oliveira - OAB:7.621-MS, Emerson da Silva Nunes - OAB:3.216-MS, 

KAMILA BARBOSA NUNES - OAB:14119

 Vistos etc.

Considerando que o acusado apresentou vontade expressa de recorrer 

da sentença, e até a presente data seu advogado constituído não 

apresentou as razões recursais, intime-se, novamente, o advogado via 

DJE, para que apresente as razões recursais.

 Havendo decurso de prazo sem a devida manifestação, intime-se o 

acusado para que constitua novo advogado para patrocinar a sua defesa 

ou para que informe a sua impossibilidade financeira para contratar novo 

causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 2542-68.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Miranda Paraná, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20.699 AOB/MT

 Vistos etc.

Havendo a necessidade de readequar a pauta de audiência deste 

Magistrado, em virtude de convocação do TJMT para estar em Cuiabá na 

manhã do dia 22/02/2018, resolvo redesignar a audiência para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 14h30, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Notifiquem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 1707-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro, 

Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues 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

 Ante o exposto, acolho a preliminar e INDEFIRO a gratuidade judiciária aos 

embargantes.No que tange aos pedidos formulados pelo embargante, 

vislumbro que apesar de relatar que houve onerosidade na execução, 

este não aportou aos autos nenhuma planilha do débito e nem mesmo 

informa qual seria o juros a ser aplicado sobre o valor inadimplido.Logo, 

tenho que os embargos, na forma em que foi apresentado, são 

protelatórios, pois o embargante apenas menciona a onerosidade no 

crédito exequendo, não fazendo nenhuma impugnação específica aos 

valores cobrados, também não traz planilha de cálculo para demonstrar 

qual seria o valor correto da execução, bem como não informa qual seria 

os juros a ser aplicado.Pois bem, os parágrafos do art. 917, estabelece as 

hipóteses em que ocorrerá excesso na execução, bem como as 

exigências que a petição inicial deverá preencher, quando o embargante 

alegar excesso:[...] 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 atualiazado da causa, 

o que faço com base no artigo 85, § 2º, do CPC.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.: 52733 Nr: 3090-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inácio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DOUGLAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Inácio Mendes, 

contra sentença de fls. 26.

A embargante alega que a sentença encontra-se omissa no que tange ao 

arbitramento dos honorários advocatícios.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Os embargos são tempestivos (fls. 31), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

In casu, os embargos foram interpostos em razão de a sentença restar 

omissa.

Antes o exposto, CONHEÇO os embargos e DOU-LHES provimentos, para 

condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, em prol do advogado nomeado Renato Gonçalves Raposo, 

no valor correspondente a 01 URH. Após as formalidades legais, 

expeça-se a devida certidão.

Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9887 Nr: 721-10.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Caio de Castro Missiroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANA TUNES PARREIRA 

- OAB:13397/O, PEDRO BASSETTI NETO - OAB:85.560/SP

 Vistos etc.

Da análise dos autos, vejo que o (s) advogado (s) do réu, foi intimado via 

DJE, para apresentar as alegações finais, mas não atendeu o chamado 

judicial e deixou transcorrer “in albis” o prazo sem a devida manifestação, 

conforme certidão de fls. 462.

Sendo assim, intime-se novamente o (s) advogado (s), via DJE, para que, 

no prazo legal, apresente as alegações finais.

 Havendo decurso de prazo sem a devida manifestação, intime-se o 

acusado para que constitua novo advogado para patrocinar a sua defesa 

ou para que informe a sua impossibilidade financeira para contratar novo 

causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38104 Nr: 699-05.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO VITORIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional do seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Ante o teor da certidão de fls. 107, nomeio o Dr. Marcelo Coutinho, inscrito 

no CRM/MT sob o n.4883, lotado no Hospital Municipal deste Município para 

realizar a perícia no requisitado, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), devendo o mesmo ser pessoalmente intimado (a) acerca 

desta nomeação.

Deverá o (a) profissional nomeado (a) ser intimado (a) para cumprir as 

determinações contidas no despacho de fls. 96/97.

Deverá o (a) perito (a) ser advertido (a) para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados pelo Juízo, e pelas partes. O (a) 

profissional também deve ser informando quanto ao valor dos honorários 

periciais arbitrados.

O (a) perito (a) deverá informar o Juízo e as partes, com antecedência, a 

data de realização da perícia (art. 474 do CPC).

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41369 Nr: 2103-91.2015.811.0027

 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: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Vistos.Trata-se de Embargos a Execução interposto por JANAINA 

MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA ME (TOLDOS A. BRASIL) e JANAINA 

MELISSA TEIXEIRA em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Administração de Associados Vale do Cerrado – SICREDI, todos 

qualificados nos autos.[..].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.Tendo em vista que a parte 

embargante não compareceu na audiência de conciliação, aplico multa em 

2% sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no art. 334, § 8º, 

do CPC. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualiazado da causa, o 

que faço com base no artigo 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O

 Vistos etc.

Havendo a necessidade de readequar a pauta de audiência deste 

Magistrado, em virtude de convocação do TJMT para estar em Cuiabá na 

manhã do dia 22/02/2018, resolvo redesignar a audiência para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 13h00, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Notifiquem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 4053-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegocio Industria e Comercio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo para o dia 08 de agosto de 2018, às 16h15min, audiência para 

inquirição da testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante, informando o número da presente 

deprecata, para eventual pedido de informações, solicitando ainda, se for 

o caso, que seja encaminhado cópia do depoimento da testemunha 

prestado na fase inquisitorial.

 Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário, servindo a 2ª via desta como 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 325-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ericleide de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, recebo a presente inicial. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Como se sabe, é dever dos pais assegurar o necessário para a 

subsistência do filho menor, conforme dispõe o artigo 229 da Constituição 

Federal.“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.Apesar da parte autora requerer 

alimentos provisórios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), verifico que 

não há nos autos, ao menos por hora, a demonstração da necessidade do 

alimentado para tal valor, assim, ARBITRO alimentos provisórios no 

patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, equivalente 

atualmente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos).DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

da Conciliadora Judicial desta Comarca.Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência, acompanhadas de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte demandada em confissão e revelia.Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado (a).Processe-se em segredo de Justiça, nos 

termos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55396 Nr: 359-56.2018.811.0027

 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: Lindaura dos Reis Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236, Leonardo Ferreira da Silva - OAB:MT/18755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por 

Lindaura dos Reis Carvalho em face do Instituto Nacional de Seguros 

Social, todos devidamente qualificados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Cite-se o requerido, para que compareça a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 
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comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13168 Nr: 464-77.2011.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Cigla Sade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Geraldo Ferreira - 

OAB:253.878/SP, Rodrigo César de Oliveira Marinho - 

OAB:133.248/SP, Rodrigo Mauro Dias Chohfi - OAB:205034/SP, 

Sulamita Szpiczkowski - OAB:274880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Consórcio Cigla-Sade, 

em face do Estado de Mato Grosso.

A parte autora juntou aos autos planilha de cálculos atualizada às fls. 

561/563.

 A Autarquia executada às fls. 593 concordou com os cálculos realizados 

pela Exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória julgo 

antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, vejo que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, qual seja R$ 3.693,43 (três 

mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos).

Ante o exposto, tendo a parte executada concordado com os cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos às fls. 574, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, 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 a sua 

procuradora.

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.: 32654 Nr: 1182-06.2013.811.0027

 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: DVdMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Guarda proposta por Danilo Vicente de Melo 

Barbizan em face de Lucélia Teixeira Araújo, objetivando a guarda da 

criança Wândrea Ester Teixeira Barbizan.Compulsando os autos, verifico 

que este não é mais o Juízo competente para processar e julgar o 

presente feito, uma vez que o menor cuja guarda se discute nos autos, 

mudou-se para outra cidade/comarca, tratando-se assim, de 

incompetência absoluta.Com efeito, nos termos do art. 64, §1º do CPC, a 

incompetência absoluta deverá ser alegada de ofício ou pode ser alegada 

a qualquer tempo e grau de jurisdição.E ainda, o art. 42, do mesmo código, 

dispõe que:“As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz 

nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir 

juízo arbitrai, na forma da lei.”Tais critérios de definição da competência se 

reportam aos limites territoriais em que cada órgão judicante pode exercer 

sua atividade jurisdicional, baseando-se ora no domicilio da parte, ora na 

situação da coisa, ou ainda no local em que ocorreu o fato jurídico, assim 

o legislador atribui a competência da respectiva circunscrição estadual.O 

caso em testilha versa sobre guarda de menor, deste modo vejo que deve 

ser observado as disposições constantes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sendo que em seu art. 147, I, prescreve a regra de 

competência nos seguintes termos:Art. 147A competência será 

determinada:“I- pelo domicílio dos pais ou responsáveis.”Com isso, no 

caso concreto tem-se que a criança reside com a genitora em Cuiabá/MT, 

sendo assim, o juízo competente para julgar a presente demanda, o do 

domicílio em que estes residem, até porque este é o mais viável para que 

realize todas as diligências que o caso requer.Deste modo, como a 

criança reside no município de Cuiabá/MT juntamente com sua genitora, 

devem estes os autos ser remetidos àquele Juízo.Posto isso, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, declinando-a em favor do douto Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 1182-06.2013.811.0027

 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: DVdMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do requerente, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do 

advogado Dr. Ronaldo de Carvalho, no valor correspondente a 02 URH. 

Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

No mais, levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do requerente. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 113.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10016 Nr: 836-31.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilda Dias Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 aos honorários sucumbenciais.

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
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10010 Nr: 834-61.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira de Anicesio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados às 

fls. 201, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.Em seguida, 

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 a sua procuradora.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.: 30628 Nr: 468-80.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clair Fortunato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Concessão de Aposentadoria Rural 

Especial proposta por Maria Clair Fortunato, em face do Instituto Nacional 

de Seguros Social – INSS.

Sentença julgamento procedente o pedido inicial (fls. 71/76).

A parte autora requereu a execução e juntou aos autos planilha de 

cálculos atualizada às fls. 117/120.

Cálculo da Contadoria Judicial (fls. 147/148 e 151/152).

A parte autora impugnou os cálculos (fls. 154/156).

 A Autarquia executada às fls. 157 concordou com os cálculos realizados 

pela Exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória julgo 

antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, vejo que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, qual seja R$ 9.685,95 

(nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Ante o exposto, tendo a parte executada concordado com os cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos às fls. 574, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, 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 a sua 

procuradora.

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.: 8760 Nr: 988-16.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulene Francisca da Silva Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo a autarquia requerida não impugnado o cálculo elaborado pela parte 

autora (fls. 322), HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados às 

fls. 313/317, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30865 Nr: 705-17.2012.811.0027

 AÇÃO: Crimes Contra a Propriedade Intelectual->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Expeça-se carta precatória ao Juízo de Marília/SP, para inquirição da 

testemunha Pedro da Cruz de Paiva Ribeiro, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos necessários para o seu devido cumprimento.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47406 Nr: 52-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mario da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52457 Nr: 2946-85.2017.811.0027

 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: DIONIZIO DA SILVA BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DEFIRO LIMINARMENTE o pleito de exibição de documentos, para 

tanto, expeça-se carta precatória ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando informações a cerca da liberação de acesso ao 

sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, seja disponibilizado 

o(s) extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora.

No mais, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31143 Nr: 983-18.2012.811.0027

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder de Mello Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 95/98.

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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32291 Nr: 838-25.2013.811.0027

 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: Carlos Roberto Alves Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Rosa, Francisco Valderir de 

Lima Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Manganaro P. Vieira - 

OAB:17.783-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico à fl. 181 que este juízo determinou a 

intimação da parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Devidamente intimada a parte autora quetou-se inerte (fl. 183).

Dessa forma, forçoso concluir que o feito desde 11/2017 o feito aguarda 

providência da parte autora, condição esta que não pode ser mantida ad 

eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a parte autora não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 223-40.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos.

Defiro o Parecer Ministerial de fls. 406/407, para tanto, INTIME-SE o diretor 

da cadeia pública desta comarca para que:

I – Instaure procedimento administrativo disciplinar, a fim de que apurar os 

fatos narrados às fls. 392/393. Após a conclusão, encaminhe a este Juízo 

as medidas adotadas no âmbito administrativo, especialmente se restou 

caracterizado falta grave.

 II – Informe acerca da instauração e o resultado do procedimento 

administrativo disciplinar para a apuração dos fatos ocorridos nos dias 

22/07/2014 e 28/08/2015, narrados às fls. 311/312 e 326/328.

III – Informe os dias trabalhados pelo recuperando Jorge Luiz da Silva 

Santos no período de janeiro/2017 a maio/2017, em razão das informações 

de fls. 395 e 399 apresentarem divergências que não foram justificadas, 

na forma do artigo 129 da Lei de Execução Penal.

No mais, levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do recuperando. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31330 Nr: 1169-41.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Expeça-se carta precatória, no endereço indicado às fls. 144, para 

inquirição da testemunha Alisson Gonçalves, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos necessários para o seu devido cumprimento.

Uma vez que consta nos autos o número do CPF da testemunha José 

Willyames da Silva (CPF 081.961.804-70), DEFIRO o pedido de consulta de 

endereço via BACENJUD.

 Aguarde-se 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de resultado positivo 

expeça-se o necessário para o cumprimento do ato processual faltante.

 Sendo negativa a pesquisa, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 98-04.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Christian Bastos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 
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nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8845 Nr: 1073-02.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls.320), conforme 

dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10421 Nr: 1252-96.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Faustino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo a autarquia requerida não impugnado o cálculo elaborado pela parte 

autora (fls. 195/201), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados às fls. 195/201, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35809 Nr: 1834-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Havendo informações de que o recuperando deixou de cumprir as 

condições fixadas para o cumprimento da pena, conforme se vê nos 

autos, DESIGNO para o dia 25 de julho de 2018, às 16h15min, a audiência 

de justificação.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52916 Nr: 3180-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 25 de julho de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência admonitória.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 5616 Nr: 1244-27.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonieta de Souza Dias

 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:78939/SP

 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 aos honorários sucumbenciais.

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.: 5744 Nr: 1411-44.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denevaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade proposta por 

Denevaldo Pereira da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguros 

Social – INSS.

Sentença julgamento procedente o pedido inicial (fls. 68/71).

A parte autora requereu a execução e juntou aos autos planilha de 

cálculos atualizada às fls. 126/130.

A autarquia executada impugnou os cálculos (fls. 154/155).

Havendo divergência, os cálculos foram remetidos a Contadoria Judicial 

(fls. 164/166).

A parte exequente impugnou os cálculos da Contadoria Judicial às fls. 

171/172.

 A Autarquia executada às fls. 173 concordou com os cálculos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória julgo 

antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, vejo que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, qual seja R$ 101.968,10 
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(cento e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), bem 

como, vejo que os índices de juros e correção monetária foram 

observados seguindo o manual de cálculos da Justiça Federal, e quanto 

aos honorários advocatícios fora fixado o percentual de 10% (dez por 

cento) sobre as prestações vencidas.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, os referidos cálculos às fls. 

166, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, 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 a sua 

procuradora.

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.: 6683 Nr: 507-87.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuleide Dalla Valle Gobbi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe.

Em síntese, alega que houve omissão na decisão de fls. 210/211, tendo 

em vista o equívoco contido nos cálculos apresentados pela Contadoria 

Judicial, quanto aos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. Porém, no mérito não assiste razão ao 

embargante.

 Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil.

 In casu, inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão na decisão de fls. 210/211, tendo em vista que a Contadoria 

Judicial realizou o cálculo tendo respeitado as disposições legais e 

contratuais quanto à elaboração de cálculos.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual mantenho a decisão atacada (fls. 210/211) 

pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10520 Nr: 24-52.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Havendo informações de que o recuperando deixou de cumprir as 

condições fixadas para o cumprimento da pena, conforme se vê nos 

autos, DESIGNO para o dia 25 de julho de 2018, às 14h00, a audiência de 

justificação.

Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Determino a Gestora Judiciária para que proceda a correção do cálculo de 

pena de acordo com o pedido formulado pelo Ministério Público.

Após, a elaboração do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11423 Nr: 920-95.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio D'Agostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Augusto Rui - 

OAB:13145/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o Exequente, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca das Petições de fls. 183/193 e 196, nas quais o 

Município informa que já houve o pagamento da dívida objeto da presente 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11770 Nr: 46-76.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP, 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 aos honorários sucumbenciais.

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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36749 Nr: 129-19.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vicente de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Havendo informações de que o recuperando deixou de cumprir as 

condições fixadas para o cumprimento da pena, conforme se vê nos 

autos, DESIGNO para o dia 25 de julho de 2018, às 14h30min, a audiência 

de justificação.

Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do 

acusado. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46229 Nr: 2206-64.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaaziel Jaime Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Designo o dia 25 de julho de 2018, às 15h45min, para a realização de 

audiência admonitória.

Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do 

acusado. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9135 Nr: 1373-61.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto aos embargos de declaração (fls.317), conforme 

dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13127 Nr: 423-13.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, DFdS, JdS, MPCdS, JMdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847, Dejalma Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT

 , DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Fixo como ponto controvertido o superfaturamento em contrato 

de aquisição do terreno registrado em nome de Anna Paula Pereira 

Campos.Defiro a produção de prova documental e testemunhal.Designo 

audiência de instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 14h00, para 

tomar o depoimento pessoal dos requeridos e inquirir as testemunhas 

arroladas.Intimem-se as partes para que tragam o rol das testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4º, do CPC, se for o 

caso.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 1168-56.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 

Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Julio Cesar da Silva, 

Juliano Martins da Costa Swaner, Neuracy Alves Velasco, Jurandyr de 

Souza, Maykon José Aquino dos Santos, R. Costa ME, Rodrigo Costa 

(representante legal da empresa R. Costa ME), Comercio Varajista de 

Secos e Molhados Ane Ltda, Paulo da Silva Santos (representante do 

Com. Varejista de Secos e Molhados Ane), Márcio Silva da Hora SA - ME, 

Márcio Silva da Hora S a (representante da empresa Marcio Silva da Hora)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCIANA TUNES PARREIRA - 

OAB:13397/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que os requeridos Júlio César da Silva, Neuracy Alves 

Velasco, R. Costa-ME, Comércio Varejistas de Secos e Molhados Ane – 

Ltda, Paulo da Silva Santos e Márcio Silva da Hora AS-ME estavam sendo 

assistidos pela Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente 

Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves 

Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os 

interesses dos requeridos acima citados. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência desta decisão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31879 Nr: 436-41.2013.811.0027

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Montagna, Eliene Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves Costa, Mauro Augusto 

Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, Letícia Silva de Lima Suzana - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses de Reginaldo e Mauro. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43838 Nr: 811-37.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior, Inivaldo Paulo dos 

Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 (...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

CONDENAR os réus ANTÔNIO CARLOS BIOTO JUNIOR e INIVALDO 

PAULO DOS SANTOS NETO, ambos devidamente qualificados, pela prática 

do crime de furto tentado, previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, passando a dosar a pena a 

ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, “caput”, do 

Código Penal. (...) V – DO RÉU INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO (...) 

reduzo a pena em 2/3 (dois terços) passando a dosá-la em 01 (um) ano e 

07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 43 

dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na 

época dos fatos, a qual fica o réu definitivamente condenado.Em 

consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em regime aberto.(...) 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma na modalidade de prestação pecuniária no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, a ser convertida em favor das entidades públicas 

cadastradas no Fórum desta Comarca e a outra na prestação de serviços 
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à comunidade, a ser realizada na Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos desta urbe.Deixo de condenar ao réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como deixo de fixar o valor mínimo 

para a reparação dos danos pela inexistência de aparentes prejuízos 

materiais a alguém.Como a Defensoria Pública estava patrocinando os 

interesses de ambos os réus, mas diante de testes conflitantes houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do acusado Inivaldo, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado 

Anfilófio Pereira Campos Sobrinho, no valor correspondente a 01 (uma) 

URH. (...) Certificado o trânsito em julgado, após o cumprimento das 

determinações e as comunicações de praxe, arquive-se, os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44518 Nr: 1112-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:10.956-MT, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do 

recuperando. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados 

em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência desta decisão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50055 Nr: 1593-10.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do adolescente. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-60.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FAGUNDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

1000043-60.2017.8.11.0027; Valor causa: R$ 3.625,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JOSE ANTONIO 

FAGUNDES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45124 Nr: 1478-23.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 Vistos, etc.Cuida-se de pedido de restituição de bem móvel apreendido 

pela suposta infração ao artigo 42, inciso III do Decreto Lei 3.688/1941 

formulado por RICARDO MARTINS DE SOUZA, devidamente qualificado.Em 

síntese, o requerente sustenta que é legítimo proprietário da Caixa de Som 

FRAHM 300W Usb Sd Fm Bluetooth OS 15 A, Bateria 170 amperes, 

Transversor e que os referidos aparelhos possuem um valor considerável 

e é utilizado como instrumento de trabalho, tendo em vista que o indiciado 

exerce atividade comercial/açougue e o som é usado para divulgação de 

propagandas comerciais na cidade de Alto Garças/MT.O Ministério Público 

opinou contrariamente ao pedido, visto que a aparelhagem de som ainda 

interessa ao deslinde da causa, uma vez que ainda há possibilidade de 

propositura de ação penal (fls. 38/40).Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório do necessário. Fundamento e Decido.O Código de Processo Penal 

é claro ao dispor sobre a apreensão das coisas apreendidas, 

determinando que os bens de interesse à lide não serão devolvidos senão 

após o termino da competente ação penal, art. 118, in verbis:“Art. 118. 

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não 

poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”Em que pese 

o indiciado ter comprovado que a aparelhagem de som é de sua 

propriedade, vejo que não assiste razão, pois o som apreendido foi 

utilizado como instrumento do delito e neste momento processual não há 

como se falar que o mesmo trata-se de terceiro de boa-fé, uma vez que 

ainda há possibilidade de propositura de ação penal, portanto, todos os 

elementos materiais devem acompanhar os autos enquanto interessarem 

ao processo.Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação da 

aparelhagem de som apreendida, conforme consignado no bojo desta 

decisão.OFICIE-SE o Juízo de Alto Garças/MT, solicitando informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida para proceder à 

oferta da proposta de transação penal em favor do Sr. Ricardo Martins de 

Souza.Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 75-53.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Considerando que o Recurso de Apelação juntado aos autos em 

27/08/2015 (ref. 50) é tempestivo, conforme corrobora a certidão 

expedida em 24/08/2017 (ref. 65), impulsiono os autos a fim de intimar o 

Réu, na pessoa de seu advogado constituído, para apresentar Razões 

Recursais, no prazo legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 42974 Nr: 298-72.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA ANDRE, Marcela Roberta 

André Lima, JOÃO HENRIQUE ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONORIO DE CASTRO - 

OAB:3541/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do acima exposto, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos 

Embargos Declaratórios manejados e no mérito ACOLHO-OS para corrigir 

o erro material apontado, para fazer constar da parte dispositiva da 

decisão impugnada os seguintes termos: “Assim, diante da documentação 

e declarações apresentadas, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na 

peça inicial, para o fim de DETERMINAR a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL, com fundamento no art. 1º da Lei 6.858/1980, em favor dos 

requerentes MARIA MADALENA DA SILVA ANDRÉ, MARCELA ROBERTA 

ANDRÉ LIMA e JOÃO HENRIQUE ANDRÉ, para realizarem levantamento 

dos valores referentes aos títulos de capitalização que o ‘de cujus’ JOÃO 

ROBERTO ANDRÉ, brasileiro, portador do Rg n.º 7.706.369 SSP/SP e 

inscrito no CPF n.º 922.925.268-91, possuía junto ao Banco Bradesco 

S/A.”Mantenho incólumes as demais determinações da sentença em 

comento.INTIME-SE a parte autora, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46162 Nr: 2118-29.2017.811.0047

 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: Kelvis Marllon Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Ação para Reparação deDano Material e Moral, ajuizada por 

Kelvis Marllon Soares de Oliveira, em face de Laudelino Ribeiro da Silva, 

ambos qualificados nos autos.

No curso da ação, as partes transigiram, requerendo expressamente a 

homologação do acordo e a extinção do processo, nos termos da petição 

juntada às pp. 174/175.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Nos termos da alínea "b", do inciso III do art. 487 do Código de Processo 

Civil, haverá resolução de mérito quando as partes transigirem. Em outros 

termos, celebrada a transação, a sentença que a homologar implicará na 

extinção do processo com resolução do mérito.

No caso dos autos, o acordo foi firmado por partes capazes, devidamente 

assistidas. Outrossim, o objeto da causa comporta transação.

Destarte, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e julgo EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", 

do Código de Processo Civil.

 CANCELO a audiência designada à p. 162, para o dia 19/02/2018, às 

13h30min (MT).

Custas processuais iniciais e honorários advocatícios na forma pactuada.

Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, caso houver (art. 90, § 3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Recolham-se os mandados eventualmente expedidos, independentemente 

de cumprimento.

Por fim, expedido o quanto necessário, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e comunicações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31671 Nr: 461-91.2013.811.0047

 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, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL, PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:Proc. Do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte ré intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto pela 

parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 19 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 307-39.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Cpf: 

08556814204, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PGE/MT em face de ALTINO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Deixou de efetuar pagamento de parcelas do contrato de financiamento., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2014587/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.366,68

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45421 Nr: 1691-32.2017.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS, TVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erlando da silva rodrigues - 
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OAB:, Marco Aurelio fernandes ribeiro - OAB:, MARCO AURELIO 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:21787/O

 Vistos

Colha-se manifestação do Ministério Público, vez que o feito envolve 

interesses de incapaz.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34028 Nr: 1169-10.2014.811.0047

 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: MARLENE CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 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.: 34444 Nr: 1390-90.2014.811.0047

 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: Francisco de Assis Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 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.: 38311 Nr: 1365-43.2015.811.0047

 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: GERALDO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 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.: 39211 Nr: 245-28.2016.811.0047

 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: ELZI CARLOS DE ABREU

 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. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8395 Nr: 582-66.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Mirassol S.A., Augusto Fraga Zwicker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Fraga Zwicker 

- OAB:153148-B, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - OAB:4598/O, CARMINE 

RUSSO - OAB:144191, Carmine Russo - OAB:144191/SP, Valdeci 

Leles Martins - OAB:4840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4.727-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9.802

 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, compulsando os autos, verifiquei que há nos autos 
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outro depósito (fl. 448) que não o liberado através do Alvará retro, sejam 

as partes intimadas, a fim de que se manifestem nos autos.

Jauru, 20 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.: 8315 Nr: 506-42.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NATALINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem nos autos, haja 

vista o traslado da sentença prolatada em sede de Embargos à Execução 

para o processo principal, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 20 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.: 14514 Nr: 328-20.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Xapina

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 20 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41803 Nr: 345-09.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 346-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25947 Nr: 126-98.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIA MINERVINA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11.551/MT, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido contido no petitório de Ref: 70. Assim, INTIME-SE o 

patrono da parte autora para que proceda com a atualização do cálculo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após o decurso do prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

autora, certifique-se, voltando os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 546-06.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido contido no petitório de Ref: 50. Assim, INTIME-SE o 

patrono da parte autora para que proceda com a atualização do cálculo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após o decurso do prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

autora, certifique-se, voltando os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 29366 Nr: 145-70.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOVELINA DE SOUZA SILVEIRA, LSS, ASS, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DA SILVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para manifestar-se acerca das 

informações contidas na Ref: 44, requerendo o que entender oportuno, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Com a manifestação, venham-me conclusos.

3. Às providências. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41861 Nr: 369-37.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIR BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 20/03/2018, às 

13h15min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que o réu 

deverá comparecer acompanhado(a)(s) de advogado(a)(s).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 348-61.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/04/2018, às 17h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 324-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FERRON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

16/04/2018, às 16h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34115 Nr: 217-23.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO MACEDO, ROSANA 

CRISTINA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9939 Nr: 994-86.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHSDS, JMSDS, EDDCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - 

OAB:18460, MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - OAB:14520

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte exequente, para 

se manifestar acerca do petitório acostado em fls. 316/317, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36767 Nr: 1512-95.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 155-51.2015.811.0048

 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: DEBORA CRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI LOPES DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, SIDNEI DAL MORO - OAB:8607/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de 

expedição para confecção de novo ofício ao INDEA-MT, uma vez que o 

ofício em Ref:78 está ilegível.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2.1. 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. 2.2. Conheço 

diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, do 

Código de Processo Civil, inciso II, vez que a parte requerida não 

contestou a petição inicial, visto que a revelia faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma dos artigos 344 

e seguintes do mesmo código, e estes acarretam as conseqüências 

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 a quem cabe examinar a prova dos autos. 

2.3. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das 

consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, 

portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório. 

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já salientou que: “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp. 

2833-RJ, Rel. Ministério Público. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU 

de 17/09/90, p. 9513).” 2.4. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por SYDINEI FRANCO DE 

OLIVEIRA em face ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados. 2.5. 

A parte autora ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito 

deque fosse concedida antecipação dos efeitos da tutela para a imediata 

suspensão da inscrição no Cartório de Protesto, o que foi negada por 

decisão liminar, por entender o Julgador que não estavam presente os 

requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. 2.6. Alega 

a parte autora, em síntese, que é funcionária pública do Estado de Mato 

Grosso, aprovada em concurso público para o cargo efetivo de 

professora e que exerce a função de Diretora de Unidade Escolar, lotado 

na Escola Estadual Campo Sales, em Juscimeira-MT, recebendo valores 

referentes à Dedicação Exclusiva em razão do cargo comissionado, 

porém os descontos previdenciários vem incidindo sobre os valores 

referentes à dedicação exclusiva e gratificação natalina. 2.7. A parte 

requerida, em sede de contestação, aduz que os descontos 

previdenciários foram lançados de forma correta, conforme amparo legal, 

pugnando, ao final, pela improcedência do presente pedido. 2.8. Cabe 

ressaltar que desde a edição da lei 8.212 de 24 de julho de 1991, o 

pagamento de contribuição previdenciária referente verbas indenizatórias, 

tem sido objeto de diversos questionamentos pelos contribuintes nos 

tribunais. Porem, em linhas gerais, a exigência de recolhimento da 

contribuição previdenciária encontra previsão nos seguintes dispositivos, 

da referida lei: "Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à 

Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: I - vinte por cento 

sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer 

título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos 

que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que 

seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma 

de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer 

pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, 

ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa. (...) Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o 

empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais 

empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos 

ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa;" 2.9. Dos dispositivos citados, depreende-se que 

a incidência da contribuição previdenciária deve ser sobre a totalidade da 

remuneração do contribuinte, incluindo, assim as verbas indenizatórias 

recebidas, vez que as mesmas 2.10. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 2.11. 

Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação dos 

prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo entre os mesmos e a 

caracterização dos danos reclamados, uma vez que não há nos autos 

nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal entre a ação da 

organizadora e a anulação do concurso em questão, motivo pelo qual não 

é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.12. Entretanto, como se vê 

dos autos, a inicial veio embasada em declarações e documentos pouco 
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elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível à 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA em face ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

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 ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA, em desfavor do TELEMAR NORTE LESTE 

S/A (OI), por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-60.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

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 ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 
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constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VANESSA APARECIDA DE SOUZA, em desfavor do VIVO S.A., por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (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., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante WELITON PEREIRA 

DIAS GOMES, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/153668-9 

neste Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto 

valor da fatura referente ao consumo do mês de julho de 2017, no valor de 

R$ 380,95 (trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), valores 

muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou 

valor unilateral referente à suposto consumo da unidade consumidora do 

consumidor, alegando irregularidade no medidor de energia, arbitrando 

assim, uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando 

prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago in verbis: “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.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por WELITON PEREIRA DIAS GOMES, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 380,95 

(trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), arbitrado pela 

reclamada, referente ao mês de julho de 2017; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de julho de 2017, resultante 

da média de consumo dos doze meses anteriores. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-97.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS GRAPIGLIA (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., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante ADILSON LUIS 

GRAPIGLIA, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/705282-2 neste 

Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto valor 

da fatura referente ao consumo do mês de julho de 2017, no valor de R$ 

515, 71 (quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos), valores 

muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 
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não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou 

valor unilateral referente à suposto consumo da unidade consumidora do 

consumidor, alegando irregularidade no medidor de energia, arbitrando 

assim, uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando 

prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago in verbis: “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.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ADILSON LUIS GRAPIGLIA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 515, 71 

(quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos), arbitrado pela 

reclamada, referente ao mês de julho de 2017; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de julho de 2017, resultante 

da média de consumo dos doze meses anteriores. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-82.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora, vez que a unidade consumidora ficou 14 

(quatorze) dias sem o recebimento de energia elétrica. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. A parte reclamante ajuizou a 

presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a requerida 

promovesse o restabelecimento imediato do fornecimento da energia 

elétrica na residência da requerente, o que foi garantido por decisão 

liminar, a qual torno definitiva, no sentido de que a reclamada abstenha-se 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, pelo motivo aqui discutido, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento. Antes de adentrar no mérito, 

analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado 

Especial para presente causa, sob a alegação da necessidade de ser 

realizada perícia técnica. Entendo que a mesma não merece prosperar, 

uma vez que não há a necessidade da realização de prova pericial, sendo 

suficientes para o deslinde da causa as provas documentais já juntadas 

aos autos, motivo pelo qual afasto a presente preliminar. No mérito, da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que interrompeu o fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

não o restabelecendo prontamente, gerando prejuízo à parte autora vez 

que a unidade consumidora ficou 14 (quatorze) dias sem o recebimento de 

energia elétrica, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago in verbis: “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.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

irregularidade na distribuição da energia elétrica, da qual não tenha dado 

causa, uma vez que é responsabilidade da concessionária a manutenção 

e a verificação do aparato necessário à distribuição da energia até o 

consumidor final, muito menos poderia a concessionária interromper o 

fornecimento da energia elétrica, por muitas horas, sem a devida 

religação, uma vez que a energia elétrica é considerada como uma 

necessidade básica e fator essencial para a dignidade humana. De outro 

norte, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que 

combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, 

limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não se verificou no caso 

presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas 

alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado. O dano 

moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem 

jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: 

vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por LUIZ BATISTA DA SILVA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (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., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS, alega que é titular da Unidade Consumidora 6/152857-9 

neste Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido com o alto 

valor da fatura referente ao consumo do mês de setembro de 2017, no 

valor de R$ 3.011,39 (três mil e onze reais e trinta e nove centavos), 

valores muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação 

juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que arbitrou valor unilateral referente à suposto consumo da unidade 

consumidora do consumidor, alegando irregularidade no medidor de 

energia, arbitrando assim, uma fatura com valores mais altos do que o 

normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que trago in verbis: “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.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.011,39 

(três mil e onze reais e trinta e nove centavos), arbitrado pela reclamada, 

referente ao mês de setembro de 2017; b) DETERMINAR que a Reclamada 

arbitre consumo, referente ao mês de setembro de 2017, resultante da 

média de consumo dos doze meses anteriores. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 13-78.2003.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO, WILSON 

CÉSAR VALLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT, MANOEL LACERDA LIMA - OAB:14160-A/MT, Paulo 

César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT, REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que a parte autora requereu a produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas arroladas 

em exordial, para 22 de março de 2018, às 16:30 horas.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72871 Nr: 1176-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E 

LUBRIFICANTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241

 DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, 

promovida pelo MUNICIPIO DE MARCELÂNCIA/MT em face de R. M. 

COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME, com intuito de 

compelir o requerido cumprimento das obrigações assumidas em ata de 

registro de preços, bem como a concessão de tutela de urgência para 

entrega das peças solicitadas, conforme pedido de (fls. 120/140). Em 

ligeira síntese, o requerente informa que realizou edital de licitação para 

fornecimentos de peças aos veículos do município, consubstanciado no 

pregão presencial nº 010/2017 de (fls. 94/95), sendo que o executado 

sagrou-se vencedor e assinou a ata de registro de preços nº 050/2017 às 

(fls. 109/119). Contudo, alega o exequente que não houve o cumprimento 

das solicitações de peças feitas por ele, conforme documento juntado às 

(fls. 120/140), peças essas que serviriam para manutenção e conserto de 

ônibus escolar. É o relato necessário. DECIDO. Diante do exposto, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte executada, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê cumprimento à obrigação de fazer consistente no 

fornecimento nas condições estabelecidas na ata de registro de preços 

50/2017, referente aos itens 19, 21 e 23, promovendo a entrega das 

peças requisitadas (especialmente as das requisições 2700 e 2701), sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao limite de 

5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser majorada posteriormente o valor da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 594 de 746



multa, caso haja necessidade, devendo comprovar em Juízo o 

cumprimento da obrigação de fazer (arts. 814 e 815 do CPC). DEFFIRO o 

pedido de remessa de cópias do presente autos ao Ministério Publico 

Estadual. Cite-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê cumprimento à obrigação de fazer constante na ata de registro de 

preços 50/2017, conforme o previsto nos arts. 814 e 815 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de agosto de 

2017. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Edital

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2006-09.2010.811.0111

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Matupá/MT

PARTE REQUERIDA: AGOSTINHO PEREIRA DE BRITO

INTIMANDO(A, S): AGOSTINHO PEREIRA DE BRITO, CPF: 543.888.139-15, 

Endereço: Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

no valor de R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, no prazo 

de cinco dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de protesto.

 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, Dorisval S. Moura, digitei.

 Matupá - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Dorisval S. Moura

Gestor Geral

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70123 Nr: 2785-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA, 

LEONARDO APARECIDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a)do(s) réu(s), para que, apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52031 Nr: 179-55.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristyan Tombini Turcatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o réu CRISTYAN TOMBINI TURCATTO, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/97.Passo à 

individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:(...) 

encontro a pena DEFINITIVA em seis (06) meses de detenção e dez (10) 

dias-multa, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Determino a suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo período de dois (02) meses, nos termos do 

artigo 306, da lei nº 9.605/97, mediante a observância das disposições 

previstas no artigo 293, parágrafos 1º e 2º da mesma lei. Para tanto, 

OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso para providenciar a devida identificação sobre a suspensão da 

habilitação para dirigir do réu.Fixo-lhe o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Conduto(...). Após o trânsito em julgado:1.OFICIE-SE ao 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, 

comunicando sobre a suspensão da habilitação para dirigir do 

condenado;2.DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos 

condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF);3.OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão mencionada (item 7.16.3 da CNGC); 4.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

local, ao INFOSEG, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; 

5.13.12; 5.13.12.1 e 7.16.1, todos da CNGC);5.EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas todas as determinações 

constantes da presente decisão e, após a expedição de guia de execução 

definitiva, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50166 Nr: 19-64.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUCIA SOARES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19-64.2012.811.0111 (Código 50166)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Cláucia Soares dos Reis

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Cláucia Soares dos Reis, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref. 41).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56604 Nr: 521-95.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 521-95.2015.811.0111 (Código 56604)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Fernanda de Freitas Rosa

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.
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Trata-se de Ação de Execução de Honorários proposta por Fernanda de 

Freitas Rosa em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos.

Citada, a Fazenda Pública quedou-se inerte (ref. evento 15).

Formalizados autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Inexistindo oposição, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o valor executado pela exequente, 

referente aos honorários advocatícios, com fulcro nos artigos 200 e 487, 

III, “b”, ambos do Código de Processo Civil.

 REQUISITE-SE o pagamento, diretamente à autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado para o processo, cujo pagamento da obrigação 

deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na conta bancária indicada pela exequente 

(CPC, artigo 535, §3, incisos I e II, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67131 Nr: 1090-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21.775/MT, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743

 Código nº 67131

Processo nº 1090-28.2017.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Maria de Jesus Barros

 Vistos em correição.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 115 pela Defesa.

2) INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo 

legal.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72379 Nr: 177-12.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDCB, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 177-12.2018.811.0111 (Código 72379)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Melissa da Conceição Barbosa

Executado: Edlan Barbosa Silva

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e 

das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Acerca do pedido de atualização do débito sobre a composição civil 

pendente (despesas extraordinárias), indefiro-o, eis que a parte deverá 

propor a ação sob o rito adequado, bem como comprovar todas as 

despesas realizadas para então executá-las.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 889-07.2015.811.0111

 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: JCDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 889-07.2015.811.0111 (Código 57351)

Classe – Assunto: Negatória de Paternidade

Requerente: Jailson Cesária de Oliveira dos Santos

Requerida: Ketelin Vitória de Oliveira dos Santos

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela Defensora Dativa (ref.27).

Intime-se a parte requerida para comparecer ao escritório da advogada 

nomeada, com observância do endereço declinado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65528 Nr: 218-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MINSKY, SUZETE CLARA ECHER MINSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271

 Processo nº 218-13.2017.811.0111 (Código 65528)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Lourival Minski

Embargado: Banco do Brasil

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação e se pretende produzir prova ou requerer o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65645 Nr: 277-98.2017.811.0111
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Luis Cardozo, JOCIMARA BERTOLIN CARDOZO, 

ODETE NELCI BONAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 277-98.2017.811.0111 (Código 65645)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Edison Luis Cardozo

Embargado: SICREDI

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação e se pretende produzir prova ou requerer o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 281-38.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Luis Cardozo, JOCIMARA BERTOLIN CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 281-38.2017.811.0111 (Código 65649)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Edison Luis Cardozo

Embargado: SICREDI

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação e se pretende produzir prova ou requerer o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 1434-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:, BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 Processo nº 1434-09.2017.811.0111 (Código 67699)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Silvania Ferreira da Silva

Embargado: SICREDI

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação e se pretende produzir prova ou requerer o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68241 Nr: 1760-66.2017.811.0111

 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: ARDSS, ADSS, GKDSS, CDSS, EDSS, VGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Alzirene 

Rodrigues dos Santos Silva e Diocleciano Ferreira da Silva para que 

produza os efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO 

CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

na forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal, bem 

como HOMOLOGO O ACORDO ajustado entre os próprios interessados, o 

qual, aparentemente, preserva o melhor interesse dos filhos e 

estabelecem compromissos e obrigações recíprocos para os genitores, 

nos termos da inicial.A requerente Alzirene Rodrigues dos Santos Silva 

passará a usar o nome de solteira, qual seja: Alzirene Rodrigues dos 

Santos.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, 

grafando nossas homenagens de estilo.Ciência ao Ministério 

Público.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de fevereiro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69472 Nr: 2459-57.2017.811.0111

 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: CGDS, KRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2459-57.2017.811.0111 (Código 69472)

Classe – Assunto: Modificação de Guarda

Requerentes: Cleide Gonçalves da Silva e Karolayne Ribeiro Mesquita

Vistos em correição.

Trata-se de requerimento de homologação do acordo firmado por CLEIDE 

GONÇALVES DA SILVA E KAROLAYNE RIBEIRO MESQUITA, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe, referente à modificação da guarda do 

menor Enzo Gabriel Ribeiro Botega.

Por não preencher os requisitos da inicial, foi determinado que as partes 

emendassem a inicial e promovessem a integralização do polo passivo da 

demanda.

Intimadas, quedaram-se inertes.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

(ref.11).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 
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exigibilidade restará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70621 Nr: 2977-47.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J A BRAVO CONSTRUÇÕES LTDA , JOSELAINE 

APARECIDA BRAVO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO COSTA ORTEGA, ELISANGELA 

ASCANIO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2977-47.2017.811.0111 (Código 70621)

Classe – Assunto: Rescisão Contratual

Requerente: J.A. Bravo Construções Ltda e Outros

Requerido: Adriano Costa Ortega e Outra

Vistos em correição.

Acolho a emenda à inicial (ref.10).

Certifique-se sobre o julgamento do mérito do agravo de instrumento 

interposto, juntando a decisão definitiva.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 572-77.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA DA CRUZ SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 29 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52899 Nr: 1030-94.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54630 Nr: 851-29.2014.811.0111

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO ANDRÉ ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por estas razões, inexistindo dúvida quanto à titularidade dos bens, 

não havendo interesse sobre os objetos ao processo e, em consonância 

com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de restituição formulado por 

JOÃO ANDRÉ ESPINDOLA, o que faço com fulcro no artigo 120 e 

parágrafos, do Código de Processo Penal, a fim de que lhe seja restituído 

os bens descritos na inicial: 03 (três) auto falantes marca Hard Power de 

850 rms; 04 (qautro) cornetas marca Selenium; 02 (dois) Twiters Seleniun; 

01 (um) toca CD Pionner; 01 (um) módulo 400 digital, marca SomDigital; 01 

(uma) bateria marca Zocher, 150 amperes e 01 (um) pen drive marca 

SamnDisk de 4GB.PROCEDA-SE à entrega dos bens acima descritos 

mediante a lavratura e assinatura do competente termo de 

restituição.Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais de 

código APOLO 54942.SEM CUSTAS. INTIME-SE. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, servindo esta, no que couber como mandado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 1077-34.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Webert Teodoro Gomes Vicenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA BRITO MOREIRA - 

OAB:11188

 Código nº 54917

Processo nº 1077-34.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Webert Teodoro Gomes Vicenzi

Vistos em correição.

SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida à fl.74.

Cumpra-se, servindo a presente como ofício no que couber.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55989 Nr: 166-85.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIEIRA DA CRUZ - ME, JUNIOR VIEIRA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 166-85.2015.811.0111 (Código 55989)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executada: Junior Vieira da Cruz

Vistos em correição.

A celeuma jurídica acerca do pagamento das despesas com deslocamento 

dos oficiais de justiça, na atual conjuntura, ainda permanece incerta.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal do Pleno do nosso Sodalício 

Estadual nos autos n. 1000783-02.2017.811.0000 “as diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto deve a Fazenda 

Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, 

arcando com seu pagamento”.

Entrementes, tal posicionamento foi suspenso ante a superveniência da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 – MT (2017/0159664-5), concernente 

à suspensão da medida liminar supramencionada que garantia o depósito 

prévio das diligências para os oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Isto posto, a Fazenda Pública Estadual está isenta ao pagamento da 

diligência de deslocamento dos oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações em que é parte até ulterior deliberação.

Assim, delibero pelo prosseguimento regular do feito, independentemente 

do recolhimento da diligência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57176 Nr: 812-95.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neronia Gomes Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 812-95.2015.811.0111

Código Apolo nº 57176.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59801 Nr: 137-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PNEUS SBARDELOTTO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 137-98.2016.811.0111 (Código 59801)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Comércio de Pneus Sbardelotto Ltda

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que restaram frustradas as tentativas 

de localização de bens da parte executada. Assim, defiro o petitório retro 

e suspendo o curso da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código 

de Processo Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65495 Nr: 196-52.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 196-52.2017.811.0111.

Código APOLO nº 65495.

Vistos em correição.

Analisando os autos verifico que o reeducando compareceu em Juízo 

para informar seu atual endereço (Ref. 55 e 56), bem como verifico que 

ele possui advogada constituída nos autos, razão pela qual REVOGO a 

decisão de Ref. 53.

No mais, DESIGNO a audiência admonitória para o dia 11 de abril de 2018, 

às 12h30min.

Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

Sem prejuízo das determinações anteriores, cumpra-se integralmente a 

decisão de Ref. 04.

Para tanto, junte-se aos autos cálculo atualizado da pena, dando-se de 

tudo ciência ao Ministério Público e à Defesa, tudo antes da realização da 

audiência admonitória.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 1967-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCADS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT
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 Autos nº 1967-65.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68625.

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que patrocine a 

defesa do executado, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se 

manifestar em favor do acusado para a qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68735 Nr: 2039-52.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2039-52.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68735.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do art. 455 do 

CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69867 Nr: 2656-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 2656-12.2017.811.0111

Código nº 69867

Vistos em correição.

1) Tendo em vista a renúncia do Dr. Agassis Favoni de Queiroz em 

diversos processos, por motivo de foro íntimo, REVOGO a nomeação feita 

a este advogado e NOMEIO como defensor dativo da requerida Ana Paula 

da Conceição Ribeiro, o advogado KASSIO ROBERTO PEREIRA, que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 23.

2) No mais, considerando a justificativa de ausência do requerente na 

audiência de conciliação (Ref. 27), designe-se nova data para audiência 

de conciliação, conforme a pauta da Conciliadora do Juízo.

Intimem-se as partes sobre a nova data para oralidade.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70390 Nr: 2867-48.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDSC, ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 2867-48.2017.811.0111 Código nº 70390.Vistos em correição.1) 

Tendo em vista o teor da certidão (Ref. 11), NOMEIO como defensor dativo 

o causídico KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar os interesses da 

parte requerida.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): (...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.3) No 

mais, com a apresentação da contestação, ABRA-SE vista ao Ministério 

Púb l i co  pa ra  man i f es tação .CUMPRA-SE,  exped indo  o 

necessário.Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71167 Nr: 3219-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JRDO, JCRDO, MRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71168 Nr: 3220-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VSS, GVSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71169 Nr: 3221-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ESO, TISN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 3320-43.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3320-43.2017.811.0111

 Código nº 71322

Vistos em correição.

1) Aguarde-se a apresentação da contestação.

2) Com a juntada da contestação, INTIME-SE a parte requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 3) Após, tragam-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução de julgamento.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 493-45.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Carlos Teixeira Brito, IARA PEREIRA 

MORAIS, KYMB, JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO JOSÉ GEHLEN, 

MARIA ERONDINA S. GELHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Processo nº 493-45.2006.811.0111 (Código 4477)

Classe – Assunto: Indenização

Exequente: Espólio de Antônio Carlos Teixeira Brito

Executado: Espólio de Noberto José Gehlen

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cálculo (f.357), apresentando, na oportunidade, planilha atualizada do 

débito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27994 Nr: 246-30.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MONTAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885, Taisa Esteves Matsubara Sanches - OAB:MT 11.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Processo nº 246-30.2007.811.0111 (Código 27994)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 Executado: Vilson Montagnoli

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.89), intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender 

de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29973 Nr: 430-49.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Tarço Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISABEL APARECIDA CARREIRA, 

RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Neves Moura - 

OAB:MG/138.511, Hudson Mauro Rodrigues Pêgo - OAB:MG/139.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 430-49.2008.811.0111 (Código 29973)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Paulo de Tarço Miranda

Executado: Espólio de Isabel Aparecida Carreira

Vistos em correição.

Compulsando aos autos, verifica-se que restaram frustradas as tentativas 

de localização de bens da executada. Assim, defiro o petitório retro e 

suspendo o curso da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código de 

Processo Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31177 Nr: 206-77.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/8 (Código 31177)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

Executado: Altair Antônio Gonçalves

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.84-101), intime-se a parte 

exequente para se manifestar e requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31806 Nr: 824-22.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Adriana Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:2152 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - OAB:13915

 Processo nº 2009/311 (Código 31806)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Bunge Fertilizantes S.A.

Executado: Mara Adriana Pereira Paes

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, com observância da inclusão dos novos 

patronos, sob pena de extinção do processo.

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 1061-56.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAR, FABRICIA LETICIA FAORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL EDUARDO RUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/386 (Código 32043)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Felipe Augusto Ruani

Executado: Ismael Eduardo Ruani

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (f.76).

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Novo Progresso (PA) 

para citação do requerido, consignando que o exequente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 946-98.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO, INÉSIO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do Réu, por todo o conteúdo do 

despacho a seguir resumido: DESPACHO: (...) Posto isso, e rejeitada a 

nulidade alegada, INTIME-SE novamente o advogado nomeado (fls. 459) 

para que apresente memoriais finais em 05 (cinco) dias (CPP, art. 403, § 

3º). Matupá, 12 de janeiro de 2018. Suelen Barizon. Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34875 Nr: 2188-92.2010.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Processo nº 2188-92.2010.811.0111 (Código 34875)

Classe – Assunto: Usucapião

Requerente: Maria de Fátima Ramos Pereira

Executados: Agropecuária do Cachimbo S.A.

Vistos em correição.

Procedidas as formalidades legais, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35910 Nr: 751-79.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Máquinas e Implementos Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Oss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO - OAB:MT9301, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 751-79.2011.811.0111 (Código 35910)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Amazônia Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda

Executado: Itacir Oss

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (f.338).

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 323-63.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Hospitalar Bertinetti Ltda, LOURI CERON 

BERTINETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA LOPES SANCHEZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Tavares Bertinetti - 

OAB:80146 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 323-63.2012.811.0111 (Código 50455)Classe – 

Assunto:Ação de CobrançaRequerente: Sociedade Hospitalar Bertinetti 

LtdaRequerida:Maria Amélia SanchezVistos em correição.1) Tendo em 

vista o teor da declinação inclusa (f.68), NOMEIO como defensor dativo o 

causídico KÁSSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar os interesses da 

parte Requerida.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 08 (oito) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51904 Nr: 52-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 52-20.2013.811.0111 (Código 51904)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Claude da Silva Santos

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Claude da Silva Santos, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (f.35).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53476 Nr: 1576-52.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para ABSOLVER o réu 

PAULO CEZAR DE SOUZA, já qualificado nos autos, das sanções do 

artigo 147, “caput”, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Transitada em 

julgado, procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 23-33.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Autos nº 23-33.2014.811.0111.

Código Apolo nº 53651.

Vistos em correição.

1) Considerando que a Defesa, embora devidamente intimada para 

apresentar memoriais escritos, não presentou (Ref. 127), INTIME-SE o 

acusado para que, se assim desejar, constituir novo advogado ou, caso 

alegue não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que 

será assistido por Defensor Dativo.

2) Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu novo 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar 

memoriais escritos no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 274-51.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 274-51.2014.811.0111 (Código 53673)

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: Carla Thais Rodrigues Bom

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela parte requerente (f.69).

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, postulando o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53690 Nr: 56-23.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53690

Processo nº 56-23.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: José da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOSÉ DA SILVA contra o INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão 

de tutela antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio 
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- doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente.

A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, sendo 

devidamente recebida, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de tutela 

antecipada, e DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita, nomeando na 

mesma oportunidade médico perito, indicando os quesitos para perícia.

Autarquia demandada devidamente citada apresentou contestação.

Perícia médica juntada (fls.79-82).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a parte autora e as 

testemunhas, fazendo-se ausente a parte requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Pois bem. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de 

segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - 

art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da 

incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a 

subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da 

alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: a qualidade de segurado, carência e 

a existência ou não de incapacidade para o trabalho.

Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão encontra-se superada, 

uma vez que, de acordo com depoimento das testemunhas inquiridas 

(Adalto e Sirlene) em audiência de instrução, bem como documentos 

encartados (certidão de casamento, na qual consta profissão agricultor; 

certidão do Projeto de Assentamento São José União; recibos de produtos 

adquiridos por ele em casas agropecuárias).

As testemunhas, de modo geral, asseveraram que conhecem o autor 

aproximadamente vinte anos e, sempre o viu no exercício de atividade 

rural, sem auxílio de empregados ou maquinários.

Inobstante em seu depoimento o autor tenha afirmado que sua esposa é 

professora da rede Estadual de ensino, verifico conforme provas nos 

autos e depoimentos, o autor exerceu atividade campesina por mais de 20 

(vinte) anos, em período anterior em que passou a conviver com sua 

esposa, ou seja, por período superior ao número de meses 

correspondentes a carência necessária para concessão do benefício (12 

meses).

Sendo assim verifico que o requerente ostenta a qualidade de segurado 

especial da previdência social, bem como cumpriu a carência mínima 

exigida em lei (12 meses).

Ademais, insta consignar, que a parte autora é segurada especial, 

conforme documentos juntados aos autos, corroborando com a prova 

testemunhal, motivo pelo qual “(...) A concessão do benefício independe 

de contribuição, a teor do art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei n. 8.213/91 (...)” 

(TRF1 – 2ª Turma - AC 2006.01.99.024039-5/MG. Rel. Monica Sifuentes. J. 

19/11/2009).

Com relação a existência ou não de doença que afete a capacidade para 

o trabalho, conforme prova pericial (fls.79-82) asseverou que a parte 

autora possui “doença pulmonar obstrutiva crônica/enfisema pulmonar 

(CID J44.9 e J 43.9) (...) a patologia encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) (...) o autor encontra-se incapacitado para o seu 

trabalho (...) a incapacidade é parcial (...) a incapacidade e permanente 

(...) a incapacidade é parcial, visto que a parte autora encontra-se com 

dispneia aos esforços moderados e espirometria com distúrbio ventilatório 

moderado, podendo realizar serviços leves (...) Qual atividade laboral da 

parte autora? Desde quando exerce essa atividade? Lavrador, desde a 

infância (...) a incapacidade é para a atividade habitual (...) dificuldade 

para qualquer atividade que necessita de esforço físico de moderado a 

intenso(....)”.

Desse modo, a conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o 

preenchimento do segundo requisito para a concessão do benefício da 

aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade para exercício da 

atividade profissional desempenhada pelo segurado habitualmente.

 Inobstante o laudo médico tenha informado a possibilidade de reabilitação 

da parte autora em atividades laboral de grau leve em relação a esforços 

físicos, verifico que conforme documentos juntados aos autos o autor 

conta atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade e, sempre 

exerceu atividades que demandam esforços físicos (atividade rural, 

lavrador, agricultor familiar).

Sendo assim, levando em consideração a idade do requerente, seu grau 

de escolaridade (analfabeto) e sua qualificação profissional, torna-se 

inviável sua reabilitação em outra atividade laborativa. Vale registrar, 

ainda, que sua patologia, segundo laudo médico, está em fase evolutiva, o 

que lhe causa dificuldade para qualquer atividade que necessita de 

esforço físico de moderado a intenso.

Nesse diapasão, afere-se que a parte autora se encontra 

permanentemente incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (lavrador).

 Outrossim, considerando as peculiaridades do caso, da simples análise 

do quadro clínico da parte autora, comprovado pela perícia, e das 

atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa.

Ultrapassada a questão exposta, tem-se concluído que a parte autora está 

incapacitada para o trabalho. Necessário destacar que o autor pleiteou em 

peça vestibular, a concessão do benefício de auxílio-doença, bem como 

sua aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. Neste contexto, como a perícia reconheceu categoricamente 

a incapacidade permanente do autor para o trabalho, sendo conclusiva no 

sentido da permanência desta incapacidade, indubitável haver o direito à 

concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as 

diferenças devidas à parte autora.

Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos legais, 

é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a parte 

autora JOSÉ DA SILVA o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(16.05.2011).

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do segurado: JOSÉ DA SILVA;

Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez;

Data do Início do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo 

(16.05.2011)

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I do CPC.

 Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado 

de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da incapacidade permanente (invalidez), não tem condições de 

exercer atividade laborativa.

SEM CUSTAS, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, 

§ 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.

Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 
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de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Transitada em julgado, AO ARQUIVO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54775 Nr: 957-88.2014.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PIMENTEL, ANGELO APARECIDO MOTA, 

MARCOS ADAMI, JOSÉ TEODORO, VALDECIR LEMES DA SILVA, VALDIR 

FRANCISCO, VALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, 

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 957-88.2014.811.0111 (Código 54775)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Município de Matupá (MT)

Requerido: Ari Pimentel e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista a declinação inclusa (f.238), nomeio a causídica Lucíola 

Moreschi Passanelli para patrocinar os interesses do requerido Ari 

Pimentel, fixando-lhe os honorários retro arbitrados (f.237).

Intime-se a causídica nomeada e cumpra-se os itens 1 e 4 da decisão 

judicial derradeira.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 1039-22.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE ZDREDEK PEREIRA, 

MARCELINHO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 Autos nº 1039-22.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54879.

Vistos em correição.

1) Considerando que a Defesa, embora devidamente intimada para 

apresentar memoriais escritos, não presentou (Ref. 121), INTIME-SE o 

acusado Alexandre Henrique Zdredek Pereira para que, se assim desejar, 

constituir novo advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que será assistido por Defensor Dativo.

2) Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu novo 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar 

memoriais escritos no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 1091-18.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turatti Materiais para Construção LTDA - ME, José 

Carlos Turatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DASSOLLER - 

OAB:11873, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 1091-18.2014.811.0111 (Código 54931)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Turatti Materiais para Construção Ltda

Executado: Adriana Ferreira da Silva

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55962 Nr: 145-12.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENILDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 145-12.2015.811.0111

 Código nº 55962.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Após, tragam-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução de julgamento.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57425 Nr: 919-42.2015.811.0111

 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: LdSSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 919-42.2015.811.0111 (Código 57425)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Luanna Acsa Sonemberg da Silva

Executado: Dievis Alan da Silva

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e 

das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.
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Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58472 Nr: 1366-30.2015.811.0111

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Volnei Cavalli, JADSON ANDRÉ CESÁRIO 

CAVALLI, KARINE MARIA DA SILVA CAVALLI, LUIZ HENRIQUE CRUZ 

CAVALLI, UEBSTER MACHADO AUGUSTO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI JOSÉ DE OLIVEIRA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1366-30.2015.811.0111

 Código nº 58472.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 27, DEFIRO o requerimento da 

parte autora.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Guarantã do Norte 

(MT), para citação da parte requerida, com observância do endereço 

indicado nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 155-22.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERNANDO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 155-22.2016.811.0111 (Código 59863)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Ricardo Fernando Fagundes

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que restaram frustradas as tentativas 

de localização de bens da parte executada. Assim, defiro o petitório retro 

e suspendo o curso da execução, com fulcro no artigo 921, III, do Código 

de Processo Civil/2015, pelo período de um ano (CPC/2015, art. 921, §1º).

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, intime-se a parte exequente para dar 

seguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Insta consignar que, durante esse período, a prescrição será suspensa e 

o exequente deverá diligenciar em busca do endereço do executado ou de 

bens penhoráveis, sendo advertido que, decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, o processo será arquivado (CPC/2015, art. 

921 §2º).

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60799 Nr: 487-86.2016.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Gomes de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Vistos em correição.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente.

À Ref. 04, este Juízo determinou a intimação do embargante para instruir 

os embargos com cópia das peças processuais relevantes.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Em que pese a determinação proferida pelo nobre colega que antecedeu 

esta Magistrada, verifico a desnecessidade do embargante instruir os 

presentes autos. Explico.

Após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, não há mais 

necessidade de instauração de processo de execução autônomo, 

passando a ser realizada, a impugnação a execução nos próprios autos. 

Vejamos:

O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir(...)”

Dessa forma, em observância ao artigo supracitado, determino o traslado 

do presente pedido ao processo principal, devendo o patrono do 

exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos pontos 

eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º NCPC), 

no prazo de 10 dias.

Após, remetam conclusos para deliberação os autos principais.

Por fim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes autos pelos motivos acima 

delineados.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61696 Nr: 877-56.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. CINTRA NETO MADEIRAS ME, Vivaldo 

Vieira Cintra Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 877-56.2016.811.0111 (Código 61696)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executada: V. V. Cintra Neto Mad. ME

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública (ref.18).

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66054 Nr: 504-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Coelho Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos nº 504-88.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66054.
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Vistos em correição.

Ante o teor da petição de Ref. 36, bem como, compulsando os autos, 

verifico que o representante do Ministério Público apresentou proposta de 

suspensão condicional ao acusado.

Diante disso, retifico a decisão de Ref. 30, para constar a proposta de 

suspensão condicional, ainda,

CANCELO, em razão disso, a audiência de instrução anteriormente 

aprazada.

No mais, determino a realização de audiência destinada à proposta de 

suspensão condicional pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento 

de acordo com a sua pauta.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 626-04.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Autos nº 626-04.2017.811.0111

Código nº 66258

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a determinação anterior.

Para isso, intime-se a parte requerente para se manifestar sobre a juntada 

de Ref. 33.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66962 Nr: 972-52.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Autos n° 972-52.2017.811.0111.

Código Apolo n° 66962.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de Ref. 29, DESIGNO nova audiência admonitória 

para o dia 11 de abril de 2018, às 12h15min.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 2622-37.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 622-37.2017.811.0111

 Código nº 69790

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

Bem como, para se manifestar sobre o laudo pericial juntado à Ref. 31.

Após, tragam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70952 Nr: 3124-73.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BASSETO, CLAUDINEIA GARCIA LAZARINI 

BASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:20587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3124-73.2017.811.0111 (Código 70952)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerentes:Anderson Basseto e Claudineia Garcua Lazarini Basseto

Requerido: Município de Matupá (MT)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação e 

requerer o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 3420-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON MARCOS PININGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização de audiência anteriormente designada.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72081 Nr: 8-25.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 72081

Processo nº 8-25.2018.811.0111

Classe – Assunto: Auto de Prisão em Flagrante

 Flagrado: Renato Fernandes da Silva

Vítima: Luciane Fernandes da Silva

 Vistos.

Designo audiência de custódia para 04 de janeiro de 2018, às 16h.

NOMEIO para o ato, como defensor dativo, o advogado Marcus Augusto 

G. Macedo.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 URH (duas Unidade Referencial de 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.
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Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 04 de janeiro de 2018, às 13h25min.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Em regime de Plantão Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72603 Nr: 275-94.2018.811.0111

 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: STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 275-94.2018.811.0111 (Código 72603)

Classe – Assunto: Divórcio, Alimentos e Guarda

Requerente: Silvia Tonato da Silva

Requerido: Márcio Pereira da Silva

Vistos em correição.

1 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

3 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento) do rendimento líquido percebido pelo requerido, a partir 

da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá 

ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora ou 

recibo de pagamento.

4 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como o menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte para exercício da guarda.

 5 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação 

pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo com a pauta 

disponível.

6– CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8443 Nr: 481-31.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Rech Marcon, Darcy Turcato Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Constrular Mat. P/ Construção Ltda, 

LAMINADOS SANTARÉM LTDA, Ademar de Morais Bueno, ODALIR 

MALACARNE, Aniceto da Silva Tarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcom - OAB:4.660-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 Processo nº 481-31.2006.811.0111 (Código 8443)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Alcides Rech Marcon e Outra

Executados: Constrular Materiais para Construção Ltda

Vistos em correição.

INDEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela parte exequente 

(f.449), eis que a providência postulada já foi realizada (f.429-432).

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de eventuais bens dos 

executados, com observância dos endereços declinados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 87-87.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/64 (Código 27830)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Alcides Marques da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Alcides Marques da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref. 139).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31711 Nr: 731-59.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINA HIBERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente à fl. 133, 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33324 Nr: 634-25.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LU DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33324.

Processo nº 634-25.2010.811.0111.
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Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Joaquim Lu de Lima.

Vistos em correição.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente.

A parte embargada se manifestou à fl.159 concordando com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDEDENTE os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados às fls. 154-157.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à embargada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33987 Nr: 1297-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bonfim Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1297-71.2010.811.0111 (Código 33987)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

 Executado: José Bonfim Magalhães

Vistos em correição.

Inobstante o pedido de penhora online sobre ativos financeiros da parte 

executada, reputo viável, consoante já fundamentado na decisão 

derradeira, a intimação da parte executada, com observância do endereço 

indicado na certidão atualizada de f.44, para pagar o saldo remanescente.

Se infrutífera a diligência, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de f.186.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34400 Nr: 1711-69.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 Processo nº 1711-69.2010.811.0111 (Código 34400)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Maria Augusta da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá (MT) em 

face de Maria Augusta da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref. 49).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 1131-05.2011.811.0111

 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): Adenilson Oss, Olivir Oss, DIRCE JUCHENM 

OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA TENÓRIO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/PR 56.178, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - 

OAB:67842, MÔNICA CRISTINA CASALI - OAB:OAB/PR 60.897

 Processo nº 1131-05.2011.811.0111 (Código 36290)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Adenilson Oss e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de f.167-163, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50583 Nr: 455-23.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 50583

Processo nº 455-23.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Réu(s): Robson da Silva dos Santos Oliveira

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 111-112), a 

fim de que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de Guarantã do 

Norte/MT, com a finalidade de realização do interrogatório do acusado 

Robson da Silva dos Santos Oliveira, devendo constar como endereço o 

informado às fls. 111-112.

 No mais, tendo em vista que não houve manifestação acerca das 

testemunhas ausentes na solenidade realizada no dia 19 de julho de 2017 

(fl. 110), ABRA-SE nova VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Registra-se que em caso de não manifestação será entendido como 

desistência tácita de suas oitivas.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 149-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 149-20.2013.811.0111 (Código 52001)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Requerente: Fazenda Pública Estadual

Requerida: Iraci Carneiro de Souza

Vistos em correição.

1) Tendo em vista a declinação inclusa (f.28), NOMEIO como defensora 

dativa a causídica LUCÍOLA MORESCHI PASSANELLI para patrocinar os 

interesses da parte Executada.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência à advogada 

nomeada:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

da Defensora Dativa e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor da 

Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 697-45.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pelo requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE/RESTABELEÇA auxílio-doença à DAVI 

FERREIRA DIAS, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do 

início do benefício –DIB- em 30.09.2012.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

DAVI FERREIRA DIAS;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data do Início 

do Benefício (DIB): cessação do benefício na via administrativa 

(30.09.2012).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro 

extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).SEM CUSTAS, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no art. 496, § 3º, I, do 

CPC.Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 19 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52791 Nr: 928-72.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSY MAIARA PESOVENTO 

TEIXEIRA - OAB:16048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 928-72.2013.811.0111 (Código 52791)

Classe – Assunto: Anulação de Negócio Jurídico

Requerente: Djalma Rodrigues da Silva

Requerido: Adão de Tal

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado às f.63-64.

Chamo o feito à ordem para revogar a suspensão dos presentes autos.

Intime-se a parte requerente, pela derradeira vez, para indicar o endereço 

da parte requerida, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53141 Nr: 1256-02.2013.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMD, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 1256-02.2013.811.0111 (Código 53141)

Classe – Assunto: Alimentos

 Requerente: Isadora Minatti Dias

Requerido: Robson Dias dos Santos

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Isadora Minatti Dias, menor 

representada por sua genitora, Sra. Samira Minatti, em face de Robson 

Dias dos Santos, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, os genitores formalizaram acordo em favor 

dos interesses da menor, referente à guarda, direito de visitas e 

prestação alimentícia (f.62-63).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo (f.65).
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Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo, assinado em conjunto 

por Samira e Robson, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse da menor e estabelecem compromissos e 

obrigações recíprocos para os genitores, há de ser prestigiada a vontade 

dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53453 Nr: 1556-61.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Abreu - OAB:3.114 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53453.

Processo nº 1556-61.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Aparecida Maria da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

NOMEIO como perito o Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, 

médico atuante nesta Comarca, que deverá ser intimado nos termos da 

decisão de fls. 83-84.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de fls. 83-84 no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

No mais, cumpra-se as determinações constantes nos autos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53785 Nr: 143-76.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURATTI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Processo nº 143-76.2014.811.0111 (Código 53785)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Vanderleia dos Santos

Requerido: Turatti & Cia Ltda

Vistos em correição.

Intime-se as partes para se manifestarem se pretendem produzir outras 

provas, indicando-as justificadamente, ou requererem o que entenderem 

de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 855-66.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 855-66.2014.811.0111 (Código 54636)

Classe – Assunto: Ação de Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: José Carlos Bertolin

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente (f.119-120).

 Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54660 Nr: 874-72.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 Processo nº 874-72.2014.811.0111 (Código 54660)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Charles Araújo de Sousa

Requerido: Ozelia Alves de Matos

Vistos em correição.

Defiro o requerimento o requerimento ministerial (f.46).

Cite-se a parte requerida, com observância dos endereços indicados.

Sem prejuízo, oficie-se o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Matupá, solicitando informações acerca de eventual ocorrência de maus 

tratos em face do menor.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 1171-79.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT 20.732, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1171-79.2014.811.0111 (Código 55022)

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: Cícero Batista Leite

Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela parte requerente (f.70).

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, postulando o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55253 Nr: 1352-80.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1352-80.2014.811.0111 (Código 55253)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerida: Eliane Pereira de Souza Kawamoto

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Banco Bradesco 

S.A. em face de Eliane Pereira de Souza Kawamoto, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(f.69).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, bem como considerando que a requerida ainda não foi 

citada, resta ao Juízo apenas a homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60396 Nr: 354-44.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 354-44.2016.811.0111

 Código nº 60396.

Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação de Ref. 04.

Para isso, INTIME-SE a parte requerida para apresentar contestação, no 

prazo legal.

Juntada aos autos a contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

Após, tragam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 576-12.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA MONTAGEM E MANUTEÇÃO 

INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 576-12.2016.811.0111

Código nº 60973

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição de Ref. 32, 

INDEFIRO o requerimento da parte exequente.

Diante disso, intime-se a parte exequente para cumprir a decisão de Ref. 

27, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 2214-46.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUES ARNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2214-46.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69052.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h15min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 1803-03.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1803-03.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68334.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 13h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63118 Nr: 1619-81.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLORIVAL DRISSEN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1619-81.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63118.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 13h15, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72471 Nr: 212-69.2018.811.0111

 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): DARCY PESQUEIRA BERTOLIM, ODETE NELCI 

BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 212-69.2018.811.0111 (Código 72471)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Odete Nelci Bonafin e Darcy Pesqueira Bertolim

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 – CITE-SE a parte requerida para opor embargos à monitória, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do 

débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art. 701, §1º, NCPC.

3 – Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, §2º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 395-40.2018.811.0111

 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: REGIVAN MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira, EDNA ZANETTE GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 395-40.2018.811.0111 (Código 72827)

Classe – Assunto: Mandado de Segurança

Impetrante: Regivan Macedo da Silva

Impetrados: Valter Miotto Ferreira e Edna Zanette Giusti

Vistos em correição.

Considerando as peculiaridades do caso e diante da inexistência de 

situação de emergência, postergo a análise do pedido liminar após a 

manifestação das autoridades apontadas como coatoras.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem informações, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/09.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72837 Nr: 397-10.2018.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 397-10.2018.811.0111 (Código 72837)

Classe – Assunto: Mandado de Segurança
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Impetrante: Luiz Pereira

Impetrado: Valter Miotto Ferreira

Vistos em correição.

Considerando as peculiaridades do caso e diante da inexistência de 

situação de emergência, postergo a análise do pedido liminar após a 

manifestação da autoridade apontada como coatora.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/09.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72842 Nr: 399-77.2018.811.0111

 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: Ademilson Utikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 399-77.2018.811.0111 (Código 72842)

Classe – Assunto: Mandado de Segurança

Impetrante: Ademilson Utioski

Impetrado: Valter Miotto Ferreira

Vistos em correição.

Considerando as peculiaridades do caso e diante da inexistência de 

situação de emergência, postergo a análise do pedido liminar após a 

manifestação da autoridade apontada como coatora.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/09.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72876 Nr: 414-46.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELMO DE SOUZA HAWERROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 414-46.2018.811.0111 (Código 72876)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Idelmo de Souza Hawerroth

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a notificação expedida à 

destinatária/requerida, por meio da EBCT – Correios, deixou de ser 

entregue ao endereço especificado no contrato pelos motivos de 

“AUSENTE e MUDOU-SE”, de modo que a parte requerida não foi 

regularmente constituída em mora.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para regularizar a notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 398-92.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 398-92.2018.811.0111 (Código 72838)Classe – 

Assunto:Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização 

MoralRequerente: Rita Maria da ConceiçãoRequerido: Bradesco 

Financiamentos S.A.Vistos em correição.Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de 

tutela de urgência, proposta por Rita Maria da Conceição em face do 

Bradesco Financiamentos S.A., ambos qualificados nos autos.

(...)Fundamento e decido.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.No caso em testilha, não se afiguram 

presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de 

urgência pleiteada, pois inexistem nos autos provas ou indícios de que os 

empréstimos consignados são desconhecidos pela requerente, ou de que 

não recebeu o valor respectivo, e que, as parcelas descontadas em seu 

benefício poderão vir a lhe causar algum prejuízo.Entrementes, embora a 

requerente alegue que jamais contratou os empréstimos discutidos nos 

presentes autos, não vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do 

direito invocado, pois a documentação colacionada não comprova, nesta 

fase, suas assertivas.No que tange ao perigo de dano, tal requisito 

também não restou demonstrado, máxime porque as parcelas estão sendo 

descontadas há mais de dois anos (ref. extrato) e só agora a requerente 

vem postular em Juízo a suspensão dos descontos sob o fundamento de 

suposta fraude bancária.Isto posto, não me convencendo da probabilidade 

do direito nas alegações iniciais e da existência de perigo de dano, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela requerente 

Rita Maria da Conceição.(...).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 19 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 3037-20.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:1.CONDENAR o réu TAIRAN CÁSSIO SANTOS 

PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções do art. 33, 

“caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 

10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal;2.ABSOLVER o acusado 

TAIRAN CÁSSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos 

das sanções do art. 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 

386, inciso III, do Código de Processo Penal.Passo à individualização da 

pena, na forma do art. 68 do Código Penal:(....).Indo à terceira fase de 

fixação da pena, da mesma forma, ausentes causas de diminuição e de 

aumento de pena, o que resulta na manutenção das penas nos termos 

acima mencionados, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de 

reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, 

para o crime de tráfico de drogas e, para o crime de posse de artefato 

explosivo, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o 

valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época 

dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena esta que torno 

DEFINITIVA.Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas 

privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um 

total de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e, pagamento de 

635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que 
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torno DEFINITIVA.Reconheço em favor do acusado o direito de detração 

do período em que permaneceu preso cautelarmente (05 meses e 07 

dias). Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no 

regime inicial de cumprimento da pena.Dessa forma, considerando o 

“quantum” de pena fixada, o regime inicial de cumprimento da pena será o 

FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.(....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 863-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Waldameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59895 Nr: 170-88.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO DOUGLAS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre o laudo 

pericial juntado à ref. 48, no prazo legal.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56247 Nr: 318-36.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P C F MILLANESE MECANICA ME, ANGÉLICA 

BIANCHESSI TARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá, para citação 

do requerido.

Gestor Judiciária

 Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65398 Nr: 135-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Barelas Ltda, Sirlei 

Sbardelotto, JOÃO SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CATERPILLAR BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 Autos nº: 135-94.2017.811.0111.

Código Apolo nº: 65398.

Vistos.

 Primeiramente, certifique-se quanto a tempestividade dos embargos à 

execução.

Se tempestivos, RECEBO os embargos e DETERMINO a intimação do 

exequente para se manifestar no prazo legal, conforme disposto no artigo 

920, inciso I, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 6 de março de 2017.

 Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68146 Nr: 1690-49.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane dos Santos Giehel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada a ref. 16, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66896 Nr: 2736-25.2017.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

ÉDER PEREIRA DE ASSIS, advogoado inscrito na OAB/MT, sob n° 8066, 

portador do CPF n° 830.016.701-34, em com escritório na Rua das 

Orquídeas, 66, Jardim Eldorado, na cidade de Dimantino - MT, por 

intermédio de requerimento infora que tem interesse e disponibilidade para 

noemações judiciais, tanto em causas cíveis quanto criminais.

DECIDO

Considerando que o Advogado Eder Pereira de Assis se dispõe a ser 

nomeado para patrocínio de defesa ténicas de natureza criminais e cíveis, 

proceda-se a Assessoria do Juízo, as anotações que se fizerem 

necessárias, para que o causídico conste da lista de operadores de direito 

apto à nomeação do juízo.

Cientifique-se o solicitante.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49228 Nr: 671-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson da Cruz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

ref. 83, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Wilson da Cruz Oliveira, no 

que se refere relativamente ao presente feito, em virtude do 

reconhecimento da prescrição executória.Dispõe o artigo 202 da Lei de 

Execução Penal, que cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo 

para instruir processo pela prática de nova infração penal ou em outros 

casos expressos em lei.Dessa forma, não é necessário que se aguarde o 

decurso do prazo de dois anos do cumprimento ou extinção da pena para 

que se obtenha o sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma 

decorrência automática do cumprimento ou extinção da 

pena.Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da 

folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou 

por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, 

nos termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.Comunique-se o teor 

desta sentença ao TRE e à Polícia Federal.Revogo a prisão preventiva 

decretada com fundamento neste processo, bem como determino o 

recolhimento dos mandados de prisão em aberto, inclusive do BNMP.Com o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 62424 Nr: 674-12.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião Gaeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - OAB:19815/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o patrono do embargado da sentença 

homologatória de Ref: 14, a seguir transcrita: "Vistos, etc.

 Trata-se de embargos à execução proposto por Moacyr Battaglini em 

face de Antônio Sebastião Gaeta. À ref. 13, as partes entabularam 

acordo. É o relatório. Decido. HOMOLOGO a transação entabulada entre 

as partes para que surtam os efeitos legais, razão pela qual julgo o 

processo extinto, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas e taxa 

judiciária, eis que houve o recolhimento dessas. Certifique-se o trânsito em 

julgado, o qual se opera desde logo pela falta de interesse recursal. P.R.I. 

e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 684-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciane Rech Vizentim, Fábio Del Canale Vizentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djenane Albernaz Rondon Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Valdir de Medeiros - 

OAB:17911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo da carta 

precatória, juntando o comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 3052-38.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Caldeira de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayme Garcia Oliveira - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 16 de maios de 2018, às 10 horas e 15 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 68329 Nr: 153-33.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Fagner Siqueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68514 Nr: 231-27.2018.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Dias Pedroso EPP (Auto Posto Lago Azul), 

Ana Lucia Dias Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Podium Distribuidora de Petróleo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

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.

Desde já, considerando a informação descrita no item 2 do tópico dos 

pedidos, da petição inicial, nos termos do art. 98, § 6º do CPC, faculto aos 

embargantes o recolhimento das custas judiciais seja feito em até 05 

(cinco) parcelas fixas, recolhidas mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, devendo estar ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

Os embargantes deverão proceder ao recolhimento da primeira parcela, 

no mesmo prazo concedido acima.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 611-84.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Guilherme José Costa 

de Souza, Gustavo da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, 

Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 

21.491/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Logo, à vista da fundamentação expendida julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR os acusados Gustavo da Silva Velasco, vulgo “Gugu”, 

Alyson Amorim Da Cruz, Guilherme José Costa De Souza, Vulgo “Aranha”, 

como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, 

determinando, via de consequência, que sejam submetidos a julgamento 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.No mais, MANTENHO 

a prisão preventiva dos acusados Gustavo da Silva Velasco, Alyson 

Amorim da Cruz e Guilherme José Costa de Souza, uma vez que se 

encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.Neste 

sentido, visando preservar a ordem pública e a credibilidade da justiça em 

virtude da repercussão do crime de homicídio, bem como evitar que os 

denunciados pratiquem novos delitos dessa espécie, a manutenção de 

suas prisões é medida a se impor, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao 

representante do Ministério Público e as Defesas para os fins do disposto 

no art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias cada.Após 

voltem-me imediatamente conclusos.P.R.I.C.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 684-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciane Rech Vizentim, Fábio Del Canale Vizentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djenane Albernaz Rondon Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Valdir de Medeiros - 

OAB:17911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. ..., DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela formulado pelo autor para que a requerida OBSTE de levar a 

protesto o débito discutido nos autos (R$ 39.000,00), procedendo com a 

retirada dos protestos que já tenham sido efetuados, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).Cite-se e intime-se a requerida para o 

cumprimento da medida liminar.IV – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOTendo em vista a aplicabilidade subsidiária do procedimento 

comum e em consonância com o artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta 

do conciliador desta comarca. Caso a requerida não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.Após a 

apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em não 

havendo voltem-me conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 3052-38.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Caldeira de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayme Garcia Oliveira - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos, etc...Portanto, não vislumbro verossimilhança quanto a 

esta alegação.Ainda, entendo não haver elemento plausível a conceder a 

alteração das parcelas vincendas, em valores inferiores ao contratado, 

vez que não há como afirmar nesta fase processual, que o valor 

pretendido, reflete ao devido.Isto posto, Indeferido o pleito liminar.V – DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOInicialmente destaco que o art. 334, §4º, do 

CPC estabelece as hipóteses em que não será realizada a audiência de 

conciliação e dentre estas hipótese quando ambas as partes 

manifestarem o desinteresse. Neste sentido, considerando o dispositivo 

acima, designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta 

do conciliador desta comarca. Caso o requerido não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.Após a 

apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em não 

havendo voltem-me conclusos para deliberações.VI – DA AUSÊNCIA DE 

LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO.Caso o requerido não seja encontrado no 

endereço fornecido pela parte autora, intime-a para informar o endereço 

atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.VII – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto acima, determino:a) a intimação do 

autor e a citação do requerido para comparecerem em audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta do conciliador, bem como 

cumprimento das demais determinações descritas nos itens acima. b) 

caso o requerido não seja localizado, cumpra-se o item VI, desta decisão. 

c) proceda com a exclusão da antiga patrona da autora, bem como 

proceda com o cadastramento do novo advogado da requente no sistema 

Apolo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68498 Nr: 229-57.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Benvive Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se reclamação trabalhista.

É o relatório. Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42808 Nr: 704-86.2013.811.0030

 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 Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Neto - ME, Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.
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 Trata-se de ação monitória.

 A inicial foi recebida, à fl. 38.

Manifestação da parte autora, à fl. 132, pugnando pela citação por edital.

 É o relatório. Decido.

 Defiro o requerimento de fl. 132, proceda com o necessário para a 

citação dos requeridos através de edital.

Quedando-se inerte os requeridos, intime-se a Douta Defensora Pública 

para se manifestar, como curadora especial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

haja vista o que dispõe o art. 72, parágrafo único, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16664 Nr: 1404-38.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos etc.

Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida nos autos em apenso.

 Neste aspecto, destaco que foi determinada a juntada dos documentos 

relacionados aos cálculos do cumprimento de sentença.

 Dessa forma, com a juntada dos referidos documentos, desde Já, 

cumpra-se, as determinações abaixo.

Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados pelo 

contador do juízo, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

pelo contador do juízo, remetendo os autos ao arquivo provisório até o 

pagamento.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43891 Nr: 34-14.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervásio Antonio Zangerolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas processuais. Publique-se. Registre. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40762 Nr: 595-09.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camila Confessor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a requerente o benefício da PENSÃO POR MORTE, na base de 

um salário mínimo mensal, devida desde a propositura da ação, 

ressaltando que, os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observarem as orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010, devendo o réu comprovar a inclusão do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), caso injustificadamente não cumpra a 

determinação judicial, como determina os artigos 490 e 537 do 

CPC.Condeno o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até esta sentença, a teor do que dispõe a Súmula 111 

do STJ. Custas pelo réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei 

Estadual nº. 7603/01. Dispensado o reexame necessário, tendo em vista a 

condenação não superar 60 salários mínimos.Sentença não sujeita a 

reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 1.000 (mil) 

salários mínimos.Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1789-15.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a autora foi intimada 

para juntar a decisão do requerimento administrativo, contudo apresentou 

o requerimento do benefício de pensão por morte e pleiteou pela 

concessão do mesmo.

Ante o exposto, intime-se a parte autora, para juntar aos autos a decisão 

do procedimento administrativo de aposentadoria por idade rural no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, bem como manifestar acerca do 

despacho de fl. 164.

 Em seguida, vista ao requerido para apresentação de contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, vista ao requerente para apresentação de impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cientifique-se a parte autora que não havendo manifestação, restará 

caracterizado a concordância com o aproveitamento das provas já 

produzidas no processo, de modo que os autos serão encaminhados 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 1739-52.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT 

- 14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 DESPACHO

Vistos etc.

 Trata-se de embargos à execução, os autos foram sentenciados, à fl. 17.

Houve apresentação de recurso, o qual foi parcialmente provido, à fl. 39.

Atualização dos cálculos, à fl. 44.

A embargante concordou com os cálculos, à fl. 47, verso. Por sua vez a 

embargada manifestou pela concordância, à fl.49.

É o relatório.

 Considerando que os embargos à execução objetiva, em regra, extinguir, 

reduzir ou corrigir a execução, bem como que, no caso dos autos, o 

objetivo já foi alcançado, determino o arquivamento dos autos com as 
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baixas e anotações de estilo.

 Em relação a execução dos cálculos de fl. 44, determino que extraia-se 

cópias dos documentos de fls. 43 e seguintes aos autos principais (cód. 

16664), o qual tramita o cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41845 Nr: 1869-08.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT, Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 

gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 42808 Nr: 704-86.2013.811.0030

 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 Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Neto - ME, Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2298-96.2017.811.0030

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de busca e apreensão de Ref: 15, bem como para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

436,55 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a 

ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 65925 Nr: 2299-81.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de busca e apreensão de Ref: 15, bem como para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

436,55 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a 

ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17119 Nr: 1867-77.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adierdes Jorge Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Toncovic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42420 Nr: 13-93.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 (vinte e dois) de 

março de 2018 às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se/requisite-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público e a defesa 

dativamente nomeada;

Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 160-22.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benivia Perim Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.Cite-se o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso.Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nortelândia-MT, 19 de fevereiro 

de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40391 Nr: 842-11.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos de Souza Silva, Marcos Vinicius 

da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 (vinte e dois) de 

março de 2018 às 15h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se/requisite-se a ré pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público.

 Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9018 Nr: 417-62.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tita Estevina da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença (fls. 98/122) proposta por TITA 

ESTEVINA DA SILVA BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Foi determinada a citação da autarquia para apresentar embargos no 

prazo legal (fl.124).

A parte executada concordou com os cálculos apresentados pela parte 

autora (fl. 135).

À fl. 141 foi determinado a expedição de RPV em benefício da autora.

Em virtude dos pagamentos noticiados à fl. 149 e 152, foram expedidos os 

alvarás à fl. 150 e 153.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

DESENTRANHE O OFÍCIO À FL. 154 POR SER ESTRANHO A ESTE 

PROCESSO DEVENDO SER JUNTADO NOS AUTOS CORRESPONDENTES.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 15 de fevereiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-39.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LIODILHO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

1000063-39.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LIODILHO ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Diante do 

requerimento de cumprimento de sentença pelo Promovente/exequente (id 
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nº 11665553), e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 

523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase 

de cumprimento da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as 

seguintes providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar 

que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Atualize-se o débito, observando os termos da sentença/acordão. c) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). d) 

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em caso de 

não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-90.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALCEMIR CARLOS DA SILVA OAB - MT0014151A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010043-90.2014.8.11.0031 REQUERENTE: MARIALVA SOUZA COELHO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Diante do requerimento de 

cumprimento de sentença pelo Promovente/exequente (id nº 6624422), e a 

teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes 

do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento 

da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes 

providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Atualize-se o débito, observando os termos da sentença/acordão. c) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo. Indevido os honorários 

advocatícios sobre esta fase, conforme enunciado nº 97 do FONAJE. d) 

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em caso de 

não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-73.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANILDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000009-73.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA VANILDE DE LIMA 

SOUZA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. 1. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o 

relatório. Fundamento e decido. 2. Em prelúdio, decreto a revelia da 

Promovida, eis que, apesar de devidamente citada e intimada (id nº 

8674572), não compareceu a sessão de conciliação. Ressalto que embora 

a promovida tenha apresentado defesa escrita (id nº 9359884), a 

interpretação da lei nº 9.099/95 pelos tribunais tem entendido que basta a 

ausência da ré na audiência de conciliação para o reconhecimento da 

revelia, independentemente de apresentação de defesa escrita ou oral. É 

o entendimento firmado pelo FONAJE: ENUNCIADO 78 – O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Com efeito, face à revelia da promovida, reputo como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial (artigo 20 da Lei n. 9.099/95). Pois bem, no caso em 

exame verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento desta magistrada, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC/2015. Pois bem. O ponto nodal da presente lide 

cinge-se na suposta irregularidade da negativação existente em desfavor 

da promovente, a qual afirma ser inteiramente ilegítima. Diante das provas 

coligidas aos autos, entendo que a pretensão do promovente merece 

parcial acolhimento. Tratando-se de relação de consumo, deverá a matéria 

e o contexto probatório ser valorado conforme exige o Código de Defesa 

do Consumidor. Sobre o julgamento antecipado da lide, este é 

perfeitamente cabível, conforme entende o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

CONFIGURADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO 

– CABIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS APENAS QUANTO À REDUÇÃO DO DANO MORAL. O 

julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de 

defesa quando a dilação probatória mostra-se desnecessária em virtude 

da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo 

elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. 

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de 

legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de 

indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição 

indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se 

exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Constatado que o 

valor arbitrado a título de dano moral não atende aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a 

capacidade socioeconômica das partes – a sua redução é medida que se 

impõe. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte ré, restando a 

parte autora vencedora em seus pedidos formulados na exordial. (Ap 

39647/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017) (grifo nosso) A promovente alega que a inclusão do seu 

nome no rol dos inadimplentes é indevida já que não firmou qualquer 

contrato com a requerida, juntou extrato de consulta junto ao SCPC (id nº 

7288161). A Promovida, ao revés, sequer compareceu a sessão de 

conciliação a fim de ofertar proposta de acordo. É dizer, em virtude dos 

efeitos clássicos da revelia, que a cobrança do débito é ilegal face a 

inexistência de relação jurídica entre as partes declarada pela autora, 

motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico. 

Noutro tocante, impende destacar que a orientação jurisprudencial é no 
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sentido de que, diante da preexistência de uma restrição regular, não há 

que se falar em dever de indenizar. Vejamos. Sumula 385, 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. Com efeito, da análise do extrato de 

negativação que acompanha a inicial, verifica-se que há anotação legitima 

pré-existente realizada pelo Banco Losango S.A., cuja legitimidade foi 

declarada em sentença nos autos do processo n º 

1000008-88.2017.8.11.0031, motivo pelo qual o pleito indenizatório não 

merece acolhimento. Contudo, o cancelamento da restrição se faz 

necessário, uma vez que a promovida não demonstrou a sua legitimidade. 

3. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim 

de declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, 

consequentemente, determinar o cancelamento da restrição referente ao 

contrato de nº 418188, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). 

Deixo de condenar a Promovida ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem assim os honorários advocatícios, por 

incompatíveis nessa fase. Com o decurso do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 114-26.2013.811.0090

 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: ROSMARY BARROSO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVILINO BARROZO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos em mutirão.

Cumpra-se a decisão de fls. 72.

Assim, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, os termos do art. 364, § 2º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34925 Nr: 250-62.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente. Entanto, este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 

que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, por meio de seu defensor 

nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33456 Nr: 413-13.2007.811.0090

 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: ANA MARTINS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a parte 

executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de 

até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita...Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35782 Nr: 267-64.2010.811.0090

 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: ELIAS GERMANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 17H30, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.De 

outro lado, a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora 

foi prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente. Entanto, 

este magistrado possui entendimento diverso para a concessão da 

benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que 

determina a Carta Política de 1988.(...) .Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, no cancelamento da 

audiência acima designada. Decorrido o prazo sem manifestação, 
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certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36532 Nr: 236-10.2011.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido de fls. 34/37, tendo em vista que o presente 

feito foi julgado extinto por indeferimento da inicial às fl.s 28/29.

Intime-se.

Cumpra-se, no que couber, a sentença retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37000 Nr: 681-28.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON MARCELO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A

 Vistos.

 Da análise dos autos, verifica-se que durante a audiência de instrução a 

gratuidade da justiça foi revogada e determinado à parte autora para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, recolher as custas.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, todos do Novo Código de Processo Civil, 

c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, § 1º, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 459-65.2008.811.0090

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36009 Nr: 496-24.2010.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A decisão de fls. 25/26 concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora, a qual foi prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então 

competente. Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, por 

meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência.(...) Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36698 Nr: 391-13.2011.811.0090

 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): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES, 

VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas, deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado/intimado não apresentou qualquer defesa nos 

presentes autos.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45331 Nr: 718-21.2012.811.0090

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46882 Nr: 139-05.2014.811.0090

 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: LUCIA REGINA MUSSO DELLATESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35145 Nr: 480-07.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PIRES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37515 Nr: 105-98.2012.811.0090

 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: FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de AGNALDO GOMES DE AZEVEDO, 

ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestar o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46177 Nr: 524-84.2013.811.0090

 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: ZILMA DE VICENTE ESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.350

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para impugnar 

querendo a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47769 Nr: 4355-89.2013.401.3603

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47881 Nr: 880-45.2014.811.0090

 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: LUZIA EDNA DOS SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, bem como nos termos do artigo 

1.010, § 1º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir 

vista a advogada do requerente/apelado para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34924 Nr: 260-09.2009.811.0090

 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: EDILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36204 Nr: 691-09.2010.811.0090

 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: ELCINO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45223 Nr: 613-44.2012.811.0090

 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: ORLANDO DA SILVA RAFALSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45868 Nr: 209-56.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7.483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 210-41.2013.811.0090

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:156.844-SP

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46445 Nr: 789-86.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação 

penal pela atipicidade da conduta e, por consequência, ABSOLVO o 

acusado WALTER DE OLVEIRA PRETO, conhecido por “Preto”, da 

imputação do art. 12 da Lei 10.826/03 com fundamento no art. 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de 

condenar o acionado em custas processuais em face do provimento 

absolutório.Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) 

indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de 

que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de 

Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC.Por se tratar 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(...) ilustre defensor Dr. Paulo Rogério de Oliveira 

(OAB/MT nº 11.324) foi nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé 

de seu grau, fazer a defesa do denunciado, já que esta não possuía 

condições de contratar advogado, bem como pela inexistência de 

Defensoria Pública na localidade. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da 

Lei 8.906/94, fixados os seus honorários em 05 (cinco) URH’s (fl. 42 e 

verso), que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, (...) Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso for necessário.Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 10 de fevereiro de 

2018, em regime de mutirão processual

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47085 Nr: 293-23.2014.811.0090

 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: ALEXANDRINA FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47831 Nr: 854-47.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33130 Nr: 95-30.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHG, DGN, RCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON NUNES GABRIEL - 
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OAB:4342-B

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34658 Nr: 797-39.2008.811.0090

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35389 Nr: 723-48.2009.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO JOSÉ MENDES, OLÍMPIO JOSÉ 

MENDES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestar o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36263 Nr: 750-94.2010.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF, JJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37552 Nr: 110-23.2012.811.0090

 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: GERALDO ESTECA, FRANCISCA MARIA ESTECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON BORSTEL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE RESFRIADORES - FRIOMAX, ALEXANDRO SOTTE DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleison Machado Schutz - 

OAB:62206-RS

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37623 Nr: 176-03.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P 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 BEATRIZ POCAHY KALSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 
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justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.(...) Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. (...) .Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 663-36.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE APARECIDA CAETANO, MARIA DO 

CARMO FIGUEIREDO CAETANO, AIRTON CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47566 Nr: 649-18.2014.811.0090

 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: MARILDA LEME RASCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto:a) SUSPENDO a exigibilidade do crédito tributário 

veiculado pelo auto de infração nº 73.010, lavrado pelo INDEA, no 

montante de R$ 13.982,11 (treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e 

onze centavos - fl. 71 verso), em razão do depósito integral (fls. 73/74), 

nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional;b) 

DETERMINO a expedição de ofícios ao Tabelião de Protestos desta 

Comarca e ao Serasa, a fim de que SUSPENDAM os efeitos do protesto ou 

da eventual negativação da parte autora até decisão final a ser prolatada 

nestes autos, uma vez que suspenso o crédito tributário descrito no item 

“a”, na determinação do art. 206 do Código Tributário Nacional;c) 

INTIME-SE a parte autora para que apresente os comprovantes de 

pagamento originais nesta Comarca de Nova Canaã do Norte para que 

seja expedida nova carta precatória para citação da parte ré, de acordo 

com a Portaria nº 64/2013/DF, ou requeira o que entender de direito, no 

p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s . D e c o r r i d o  o  p r a z o , 

certifique-se.Intimem-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão prolatada às 

11h41 do dia 11/02/2018, dada a urgência que o caso requer.Nova Canaã 

do Norte, 11 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-49.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEX CONTABILIDADE (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000003-49.2018.8.11.0090 REQUERENTE: ROSANGELA 

ROCHA DOS SANTOS REQUERIDO: DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL, LEX 

CONTABILIDADE, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 
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constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 10 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-68.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELDENISE MODESTO SILVA ZANETTE (REQUERENTE)

PAULO ZANETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELIAS REIS OAB - PR38577 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000004-68.2017.8.11.0090 REQUERENTE: PAULO ZANETTE, 

ELDENISE MODESTO SILVA ZANETTE REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos em mutirão. Estabeleço como ponto controvertido o 

propalado atraso nos voos contratados. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, haja vista o pedido da parte ré, de oitiva da parte autora e de 

testemunhas, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze dias): a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, inciso II, NCPC); b) A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a violação do direito 

acima declinado, especialmente em relações consumeristas, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há aparente atraso 

nos voos contratados, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do 

ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa aérea com atuação 

nacional e internacional, notoriamente estruturada, comprove a 

observância da aludida norma no período em que a parte autora afirma ter 

havido o suposto ato ilícito, tudo na licença do art. 373, § 1º, do NCPC); c) 

Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

18 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-32.2013.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRENI FERNANDES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010005-32.2013.8.11.0090 REQUERENTE: EDIRENI 

FERNANDES BERNARDO REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos em mutirão. Não cumprida 

sentença transitada em julgado, RECEBO o cumprimento de sentença 

diante de sua regularidade (art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95), observados 

os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-a de que, caso não efetuado o pagamento 

no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Dispensada nova citação nos termos do 

mencionado art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, proceda-se o oficial de 

justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se o executado dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge em se tratando de bem imóvel, tudo com os 

correspondentes atos de expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC). 

Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo acima 

concedido para o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 52, inciso 

IX, da Lei 9.099/95 e art. 525, “caput”, do NCPC). Caso o oficial de justiça 

não encontre o devedor ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo. Defiro os benefícios dos §§ 1º e 2º do art. 212 

do NCPC. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 

18 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2018 – DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, a legislação de Organização Judiciária Estadual e em consonância 

com a Seção 2 – Função Correicional da CNGC - Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça;

CONSIDERANDO que a incumbência da administração está 

intrinsecamente ligada à busca da celeridade, excelência e a organização 

do serviço judiciário;

RESOLVE:

Art. 1º. - FAZ SABER, a todos quanto a presente Portaria virem ou dela 

tiverem conhecimento que, de acordo com a disposição contida no artigo 

81, "b" da Lei Estadual n.º 4.964/85 (Código de Organização Judiciária – 

COJE) e nos termos do artigo 18 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fará realizar 

Correição Geral Ordinária no Foro Judicial desta Comarca de Nova Monte 

Verde/MT.

Art. 2º. – DESIGNAR o período de 26/02/2018 à 27/03/2018, prorrogável, 

se necessário, por mais 30 (trinta) dias, para realização de correição na 
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Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, Cartório Distribuidor e Diretoria 

do Foro desta Comarca, consoante o disposto no artigo 18, § 1º e 2º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso,.

Art. 3º. – DESIGNAR os Servidores Emily Danielli Aloisio Cardoso da Silva, 

matrícula 30137 - Assessora de Gabinete I e Leandro Barbosa de Brito, 

matrícula 35050- Assessor de Gabinete II, para secretariar os trabalhos 

correicionais do Foro Judicial desta Comarca.

Art. 4º - DETERMINAR à Senhora Gestora Judicial e demais Gestores 

da(s) respectiva(s) Secretaria(s) e Centrais que prepare todos os 

processos, livros, e pastas, apresentando-os no Gabinete do Juiz, 

conforme forem sendo solicitados, para a vistoria Designada.

Art. 5º. – DETERMINAR aos serventuários, que permaneçam em seus 

postos no período de correição, para que forneçam os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correcionais.

Art. 6º. – DETERMINAR, ainda, que os autos de processos que se 

encontrarem fora do Cartório sejam devolvidos. Não será facultada a 

carga de autos enquanto não correicionados.

Art. 7º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, a 

representante do Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados, 

Serventuários e público em geral, a apresentarem reclamações quanto a 

eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a 

este Juízo, no Fórum local, em horário de expediente.

Art. 8º - INFORMAR que durante a correição não haverá suspensão de 

atos processuais e os serviços judiciários funcionarão normalmente (art. 

19 – CNGC).

Deste modo, evitando-se a possibilidade de alguém alegar 

desconhecimento, foi expedido o presente Edital, que será afixado, como 

de costume, nos murais do Fórum.

Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado.

Publique-se.Cumpra-se.Às providências.

Nova Monte Verde, 20 de fevereiro de 2018.

Bruno César Singulani França.Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 1298-72.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Giovani Gasques, Luiz Cristobal 

Gasques, João Gasques Franco, Marisa Geraldina de Souza Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74191 - Autos n. 1298-72.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de realizar manutenção nos sistemas 

gerenciados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, bem como 

em razão do decreto de ponto facultativo do dia 1º/11/2017, conforme 

Portaria n. 659/2017-PRES, expedida pela Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para o dia 07 de 

março de 2018 às 17h30min.

Cancele-se a audiência anteriormente designada retirando-a de pauta.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70053 Nr: 550-74.2016.811.0091

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70053 - Autos nº 550-74.2016.811. 0091.DespachoVistos etc. 

Tendo em vista que o requerente informa nos autos que possuía Carteira 

de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas e Título de Eleitor, e 

considerando que a certidão negativa do cartório Turiaçu/MA é do ano de 

1998, expeçam-se os ofícios aos seguintes órgãos públicos: Ao Instituto 

de Identificação do Maranhão – IDENT-MA requisitando a cópia da Certidão 

de Nascimento ou as informações sobre o assento (livro, cartório, página) 

utilizada para emissão da Carteira de Identidade em nome do requerente 

Adalto Lima de Oliveira, filho de Raimundo Nonato de Oliveira e Raimunda 

Lima de Oliveira, nascido em 20/10/1967;Aos Cartórios de Registro Civil 

das comarcas de Pio XII/ MA, Santa Luzia Do Paruá/MA e Turiaçu/MA e 

requisitando seja fornecida 2ª via da Certidão de Nascimento ou as 

informações sobre o assento (livro, cartório, página) do requerente Adalto 

Lima de Oliveira, filho de Raimundo Nonato de Oliveira e Raimunda Lima de 

Oliveira, nascido em 20/10/1967;Oficie-se ao INSS solicitando certidão de 

dependentes habilitados em nome dos apontados como genitores 

Raimundo Nonato de Oliveira, nascido em 31/08/1941 e Raimunda Lima de 

Oliveira, nascida em 25/09/1949 e demais informações sociais do 

requerente Adalto Lima de Oliveira (NIS, PIS/PASEP, CTPS) nascido em 

20/10/1967.Por oportuno, intime-se o autor para que diga, no prazo de 5 

(cinco) dias a quem se refere a Certidão de Casamento de fls.13 (verso) 

em nome de “Raimundo Nonato de Oliveira” Filho, casado com Elenita 

Santos Cavalcante, pois, segundo consta da declaração de nascido vivo, 

ela é a genitora das crianças as quais se pretende registrar.Outrossim, 

apresente o autor o rol de testemunhas a serem ouvidas em juízo no 

mesmo prazo acima assinalado.Com a resposta dos ofícios, intime-se o 

requerente para conhecimento e dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para a mesma finalidade.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64957 Nr: 915-02.2014.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Bernardo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio da Cruz, Sérgio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 64957 - Autos n. 915-02.2014.811.0091DECISÃOVistos, 

etc.Trata-se de Embargos.Passo, pois, sanar a omissão nos seguintes 

termos: Segundo o art. 109, inc. I da Constituição Federal, será de 

competência da Justiça Federal 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.Em que pese as argumentações do embargante, nota-se que o 

pleito pela declaração de incompetência deste juízo não merece guarida. 

Isso porque, a lide discutida nos autos versa tão somente sobre a posse 

das partes sobre o imóvel e não sobre domínio das terras destinadas à 

reforma agrária, bem como não se discute, ainda, a validade de negócio 

jurídico eventualmente firmado entre o beneficiário do INCRA e o possuidor 

atual, questões essas que deverão ser levadas ao conhecimento da 

administração ou deverão ser objeto de análise do juízo competente em 

ações próprias eventualmente ajuizadas.Nos termos do artigo 494, inciso 

II, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração 

interpostos para reconhecer a omissão apontada na sentença embargada, 

retificando-a para constar o acima exposto.Esta decisão deve ser 

considerada como parte integrante da sentença, persistindo, no mais, 

como está lançada.Por fim, cumpra-se integralmente a sentença, 

observando-se as correções dos presentes embargos, expedindo-se o 
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necessário.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 1244-09.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74103 - Autos n. 1244-09.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro o pedido do autor de fls. 31/40 e, desde já, procedo ao desbloqueio 

da restrição RENAJUD que recai sobre o objeto da demanda, eis que o 

bem já foi apreendido (fls. 31).

Outrossim, intime-se o autor para dar seguimento ao feito requerendo o 

que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38343 Nr: 65-84.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Santana Filha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38343 – Autos n. 65-84.2010.811.0091DespachoVistos, 

etc.Trata-se de petição formulada pelo advogado do autor requerendo o 

levantamento de honorários contratuais do montante devido ao 

requerente. Informa que a parte autora faleceu no ano de 2014 e que não 

há até o momento notícia de herdeiros.Requer o levantamento de 50% do 

valor obtido com a ação.Traz aos autos Certidão de Óbito e contrato de 

honorários firmado entre ele e a falecida autora.É a síntese do essencial.É 

pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível 

ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba 

honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos 

termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de 

levantamento ou precatório e desde que não haja litígio entre outorgante e 

o advogado.Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça: Dessa forma, 

pretendendo o causídico executar o contrato de honorários, deverá 

recorrer às vias ordinárias. Logo, INDEFIRO o pedido pelas razões acima 

expostas.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e cumpra-se 

conforme determinado às fls.59/64. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, arquive-se com as baixas de estilo.Nova Monte 

Verde/MT, 19 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 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): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código 75491 – Autos n. 3-36.2018.811.0091DECISÃOVistos, etc.Recebo 

a defesa preliminar de folhas 72/81.A peça acusatória, oferecida pelo 

Ministério Público, preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código 

de Processo Penal.O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se 

depreende dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é 

adequada ao tipo penal consignado, além do que a denúncia está 

acompanhada de elementos indiciários que consubstanciam a justa causa 

suficiente para a ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa 

extintiva de punibilidade.1 Das Preliminares1.1 Do pedido de Liberdade 

Provisória.Sustenta a defesa, em sede de preliminares, que não mais 

subsistem os requisitos que outrora autorizavam a manutenção da prisão 

processual. Com efeito, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de 

EVANDRO CARLOS ELIAS.Assim, presentes os pressupostos 

imprescindíveis para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, 

para todos os efeitos legais. Designo o dia 26/03/2018, às 15:30 horas, 

para interrogatório, instrução e julgamento. Cite-se o acusado.Oficie-se o 

Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT para providenciar o 

comparecimento do acusado à audiência.Requisite-se, COM URGÊNCIA, o 

laudo toxicológico definitivo.Intimem-se as partes e as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pelo Defensor, observando-se, quanto 

aos agentes públicos, o disposto no parágrafo 3º do artigo 221 do Código 

de Processo Penal.Providencie a Secretaria os antecedentes criminais do 

acusado.Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, 

ao Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 de fevereiro 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65351 Nr: 1228-60.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 Código 65351 - Autos n. 1228-60.2014.811.0091

Autos vindos da Central de Arrecadação

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de petição de JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA, nos autos da Execução 

Fiscal acima numerada visando o afastamento das custas processuais em 

razão do adimplemento extrajudicial do débito objeto da ação.

 Argumenta o requerente a ausência de triangulação da relação 

processual, porquanto afirma que não houve citação, sendo o débito 

adimplido de forma extrajudicial.

Considerando que no caso houve condenação do executado em custas, 

tendo ele, antes disso, manifestado concordância quanto ao recolhimento 

delas, pugnando inclusive, pela expedição de guia de recolhimento 

conforme se observa na petição de fls. 15 e com data de protocolo 

anterior a da sentença, e fls. 28, entendo que o pleito é inviável.

Demais disso, publicada a sentença não houve insurgência, dentro do 

prazo recursal, quanto à condenação, o que inviabiliza a modificação do 

julgado por esta via. A certidão de fls. 19 não detém caráter de ato judicial, 

tampouco possui o condão de alterar disposições legais, que, cediço, são 

cogentes; é, pois, peça meramente informativa. A propósito, a informação 

foi retificada às fls. 25.

Por fim, ainda que entenda o requerente que não houve triangulação da 

relação processual, hodiernamente entende-se que, inobstante não haja 

citação do demandado o processo em si existe, v.g as tutelas de urgência. 

Existindo o processo, as custas, em regra existem.

 Por fim, importa consignar que a isenção a que se refere a Le Estadual n. 

7.603/2001 atinge apenas as pessoas jurídicas de direito público e não os 

particulares que com ela litigam. No caso, embora a Fazenda Pública seja 

isenta do seu recolhimento, o vencido não o é, devendo assim recolher no 

prazo legal.

Diante disso, INDEFIRO o pedido pelos fundamentos acima.
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Decorrido o prazo legal sem recolhimento das custas, proceda-se na 

forma da Lei de regência. Após, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Nova Monte Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 251-44.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Antonio Araldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ovídio Iltol Araldi - OAB:7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37135 - Autos n. 251-44.2009.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por OLAVO 

ANTONIO ARALDI em face de ARANTES ALIMENTOS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

Diante da certidão de fl. 49, não foi possível a intimação pessoal do autor 

já que não encontrado no único endereço informado nos autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não foi encontrada no único 

endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal, 

torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte autora.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 14 de agosto de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64801 Nr: 1642-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO DE REF. 

12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55597 Nr: 680-50.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDGAR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR DA SILVA COMÉRCIO DE 

MADEIRAS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA., OLIVEIRA E FEIJO LTDA, 

MÁRCIO AUGUSTO LOPES FEIJÓ, Gilmário Ferraz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMARIO FERRAZ DA 

SILVEIRA - OAB:63.662 OAB/PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA RESPOSTA AOS EMBARGOS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 1002-05.2017.811.0106

 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: Rubens Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias, bem como intimar as 

Partes para que compareçam ao exame pericial designado para o dia 22 

de março de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade Básica de 

Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, fundos da 

Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75043 Nr: 108-63.2016.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.II. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).III. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. IV. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77385 Nr: 498-96.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Guilherme Batista da 

Silva em face de Ernesto Muniz da Silva.

O executado veio aos autos e informou que o débito fora integralmente 

pago (fls. 25). O executado manifestou concordância com o pagamento 

(fls. 34, verso).

Sendo assim, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 632 de 746



de 10% sobre o valor dado à causa.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68213 Nr: 180-94.2009.811.0106

 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: Teonilio Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em desfavor de TEONÍLIO 

PEREIRA DO NASCIMENTO, objetivando reformar os cálculos 

apresentados pelo impugnado.

Argumenta, o impugnante, que os cálculos apresentados pelo impugnado 

devem ser restritos ao valor de R$ 72.469,67 (setenta e dois mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), 

aduzindo erro na aplicação dos índices de correção monetária.

Requer o acolhimento da impugnação, bem como a condenação da parte 

impugnada em honorários advocatícios.

Intimado para manifestar-se a parte impugnada apresentou réplica às fls. 

130/134.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATO.

 DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.

No caso das execuções contra o INSS, aplicar-se-á a legislação 

específica, nos termos do art. 130 da Lei n. 8.213/91, que prevê o prazo 

de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos ao cumprimento da 

sentença. Portanto, verifica-se que os mesmos são tempestivos, 

ensejando a análise do mérito.

DO MÉRITO.

A impugnação não merece acolhimento. Vejamos.

O acórdão de fls. 77/97 determinou que a correção monetária e juros de 

mora fossem atualizados de acordo com o Manual da Justiça Federal.

Assim, tais índices devem ser utilizados, uma vez que o acórdão já 

transitou em julgado (fls. 102) sem que qualquer das partes recorresse do 

mesmo, não cabendo ao juízo a quo alterar os parâmetros fixados em 

segunda instância.

Sendo assim, estando os cálculos do impugnado em consonância com os 

parâmetros do Manual da Justiça Federal, sendo estes os critérios fixados 

pelo juízo ad quem, devem ser homologados.

DISPOSITIVO

I. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 108/110, nos termos do art. 

535, §3º, I e 487, I do Código de Processo Civil;

II. Sem custas;

III. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo precatório em favor 

do requerente e RPV em favor do I. Advogado.

Sentença registrada eletronicamente nesta data.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76317 Nr: 803-17.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução De Alimentos, proposta por Rhander Andrades da 

Costa, representando por sua avó materna CLEUZA DA SILVA CRUZ em 

face de FABIO ALVES DA COSTA.

Às fls. 90/93, o juízo deprecado informou o cumprimento do mandado de 

prisão em relação ao executando (fls. 87), bem como que o executado 

quitou a dívida alimentícia (fls. 90-verso/91-verso).

O exequente em seguida informou a quitação do débito pelo executado e 

manifestou-se requerendo a extinção da execução.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado saldou integralmente o débito, razão pela 

qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, II e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita.

DISPOSITIVO:

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II e artigo 925, do NCPC;

II. Em decorrência do adimplemento da obrigação pelo executado, 

REVOGO o mandado de prisão, portanto, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de soltura, informando-se o juízo deprecado com urgência, inclusive via 

fac-símile.

III. Custas e honorários pelo executado, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa;

IV. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo;

V. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-59.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENA MARTINS SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010226-59.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCILENA 

MARTINS SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por MARCILENA MARTINS SILVA DOS SANTOS em desfavor de TIM 

CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A parte autora alega 

que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores 

(SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com a requerida, 

pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a retirada de seu 

nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da cobrança. 

Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas partes, 

pedidos e causa de pedir do processo nº 8010227-44.2016.8.11.0106 

distribuído neste juizado, sendo distinto apenas no que toca aos contratos 

que deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. 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. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil solicitando ao órgão que 

esclareça se as menções a contratos no registro de inadimplência 

(terceira coluna do espelho de consulta) diz respeito a contratos distintos 

e inscrições autônomas no cadastro de maus-pagadores ou se resultam 

de cobranças distintas referentes a parcelas do mesmo contrato; 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010400-68.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CHIRLEY HILARIO 

DOS SANTOS MOTA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à 

parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal ilegível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-81.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE JESUS (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:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010231-81.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DANIEL GOMES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por DANIEL GOMES DE 

JESUS, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010232-66.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE JESUS (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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010232-66.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DANIEL GOMES DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por DANIEL GOMES DE 

JESUS, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010231-81.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE TUBIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010239-58.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELIENE TUBIAS DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por ELIENE TUBIAS DE 

JESUS, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 
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em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010238-73.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-73.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE TUBIAS DE JESUS (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:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010238-73.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELIENE TUBIAS DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por ELIENE TUBIAS DE 

JESUS, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010239-58.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-20.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDILENES PURCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010248-20.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEUDILENES 

PURCENA ROSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por LEUDILENES 

PURCENA ROSA, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já 

devidamente qualificados. A parte autora alega que teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), 

uma vez que jamais teria contratado com a requerida, pleiteando, portanto, 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de tutela provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de 

maus pagadores e a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o 

presente processo tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir de 

outros distribuídos neste juizado, sendo distintos apenas no que toca aos 

contratos que deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. 

São eles: 8010250-87.2016.8.11.0106 8010249-05.2016.8.11.0106 

8010248-20.2016.8.11.0106 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDILENES PURCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010249-05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEUDILENES 

PURCENA ROSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por LEUDILENES 

PURCENA ROSA, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já 

devidamente qualificados. A parte autora alega que teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), 

uma vez que jamais teria contratado com a requerida, pleiteando, portanto, 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de tutela provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de 

maus pagadores e a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o 

presente processo tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir de 

outros distribuídos neste juizado, sendo distintos apenas no que toca aos 

contratos que deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. 

São eles: 8010250-87.2016.8.11.0106 8010249-05.2016.8.11.0106 

8010248-20.2016.8.11.0106 Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória caso sejam 
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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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDILENES PURCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010250-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEUDILENES 

PURCENA ROSA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por LEUDILENES 

PURCENA ROSA, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já 

devidamente qualificados. A parte autora alega que teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), 

uma vez que jamais teria contratado com a requerida, pleiteando, portanto, 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de tutela provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de 

maus pagadores e a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o 

presente processo tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir de 

outros distribuídos neste juizado, sendo distintos apenas no que toca aos 

contratos que deram causa à inserção no cadastro de maus pagadores. 

São eles: 8010250-87.2016.8.11.0106 8010249-05.2016.8.11.0106 

8010248-20.2016.8.11.0106 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-27.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIENE ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010254-27.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CLEUDIENE ROSA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por CLEUDIENE ROSA 

RODRIGUES, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010255-12.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-12.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIENE ROSA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010255-12.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CLEUDIENE ROSA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por CLEUDIENE ROSA 

RODRIGUES, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010254-27.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 
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proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-94.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO PINHEIRO (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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010256-94.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCOS PAULO 

PINHEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por MARCOS PAULO 

PINHEIRO, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010257-79.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO PINHEIRO (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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010257-79.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCOS PAULO 

PINHEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por MARCOS PAULO 

PINHEIRO, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010256-94.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010264-71.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO BATISTA LIMA, em 

desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A 

parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com 

a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir de outros distribuídos neste juizado, 

sendo distintos apenas no que toca aos contratos que deram causa à 

inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8 0 1 0 2 6 7 - 2 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 2 6 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010265-56.2016.8.11.0106 8010264-71.2016.8.11.0106 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. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil solicitando ao órgão que 

esclareça se as menções a contratos no registro de inadimplência 

(terceira coluna do espelho de consulta) diz respeito a contratos distintos 

e inscrições autônomas no cadastro de maus-pagadores ou se resultam 

de cobranças distintas referentes a parcelas do mesmo contrato; 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-26.2016.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010267-26.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO BATISTA LIMA, em 

desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A 

parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com 

a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir de outros distribuídos neste juizado, 

sendo distintos apenas no que toca aos contratos que deram causa à 

inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8 0 1 0 2 6 7 - 2 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 2 6 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010265-56.2016.8.11.0106 8010264-71.2016.8.11.0106 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. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil solicitando ao órgão que 

esclareça se as menções a contratos no registro de inadimplência 

(terceira coluna do espelho de consulta) diz respeito a contratos distintos 

e inscrições autônomas no cadastro de maus-pagadores ou se resultam 

de cobranças distintas referentes a parcelas do mesmo contrato; 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010266-41.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO BATISTA LIMA, em 

desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A 

parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com 

a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir de outros distribuídos neste juizado, 

sendo distintos apenas no que toca aos contratos que deram causa à 

inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8 0 1 0 2 6 7 - 2 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 2 6 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010265-56.2016.8.11.0106 8010264-71.2016.8.11.0106 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. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil solicitando ao órgão que 

esclareça se as menções a contratos no registro de inadimplência 

(terceira coluna do espelho de consulta) diz respeito a contratos distintos 

e inscrições autônomas no cadastro de maus-pagadores ou se resultam 

de cobranças distintas referentes a parcelas do mesmo contrato; 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010265-56.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOÃO BATISTA LIMA, em 

desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente qualificados. A 

parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria contratado com 

a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória pede a 

retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e a suspensão da 

cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo tem as mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir de outros distribuídos neste juizado, 

sendo distintos apenas no que toca aos contratos que deram causa à 

inserção no cadastro de maus pagadores. São eles: 

8 0 1 0 2 6 7 - 2 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 2 6 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010265-56.2016.8.11.0106 8010264-71.2016.8.11.0106 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. Sem 

prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao SPC Brasil solicitando ao órgão que 

esclareça se as menções a contratos no registro de inadimplência 

(terceira coluna do espelho de consulta) diz respeito a contratos distintos 

e inscrições autônomas no cadastro de maus-pagadores ou se resultam 

de cobranças distintas referentes a parcelas do mesmo contrato; 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, juntar 

comprovante de endereço do autor em nome próprio ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos CONCLUSOS 

para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI MARQUES DORNELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010274-18.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GILVANI MARQUES 

DORNELIO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por GILVANI MARQUES 

DORNELIO, em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos já devidamente 

qualificados. A parte autora alega que teve o nome indevidamente inscrito 

em cadastro de maus pagadores (SPS/SERASA), uma vez que jamais teria 

contratado com a requerida, pleiteando, portanto, a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de tutela 

provisória pede a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores e 

a suspensão da cobrança. Inicialmente, verifico que o presente processo 

tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir do processo nº 

8010273-33.2016.8.11.0106 distribuído neste juizado, sendo distinto 

apenas no que toca aos contratos que deram causa à inserção no 

cadastro de maus pagadores. 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. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC Brasil solicitando ao órgão que esclareça se as menções a contratos 

no registro de inadimplência (terceira coluna do espelho de consulta) diz 

respeito a contratos distintos e inscrições autônomas no cadastro de 

maus-pagadores ou se resultam de cobranças distintas referentes a 

parcelas do mesmo contrato; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10(dez) dias, juntar comprovante de endereço do autor em nome próprio 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, em nome de terceiro com declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 4 3 5 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 3 - 5 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 2 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 1 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0  

8010430-06.2016.8.11.0106 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: 8010432-73.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 4 3 5 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 3 - 5 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 2 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 1 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0  

8010430-06.2016.8.11.0106 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: 8010431-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 4 3 5 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 3 - 5 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 3 2 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 3 1 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0  

8010430-06.2016.8.11.0106 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

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 536-93.2007.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Gomes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a Portaria nº 03/2018-CGJ bem como o Edital nº 

01/2018-CGJ (em anexo) que designou a realização de Correição 

Ordinária nos dias 20.02.2018 a 23.02.2018 na Comarca de Alta Floresta 
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e, considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 

Comarca de Paranaíta-MT e Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, 

devendo por tal razão permanecer disponível nesta última na data de 

22.02.2018, REDESIGNO a solenidade do júri anteriormente designada no 

presente feito para o dia 12 de abril de 2018, às 09h00min.

Por fim, considerando que tanto a defesa quanto a acusação (fls. 363 e 

366) desistiram da oitiva das testemunhas arroladas, HOMOLOGO as 

referidas desistências.

Intime-se o acusado e notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima Leopoldino Ribeiro, 

conforme endereço informado pelo orgão ministerial à fl. 363.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78600 Nr: 315-27.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Cerilo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 631-50.2012.811.0095

 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: Matilde Florentina dos Santos Oliveira, Maria Aparecida 

Celestino de Oliveira, Osvaldo Celestino de Oliveira, Gilberto Celestino de 

Oliveira, Vilmar Celestino de Oliveira, Valdete Celestrino de Oliveria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Celestino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77879 Nr: 3134-68.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência no valor de: R$224,90 (duzentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 70 (setenta) quilômetros (ida e volta), na Comunidade 

Nova União localizada na zona rural desta Comarca (A QUAL NÃO É 

ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 381-12.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Silva de Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos,

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. ELOIR DELA JUSTINA, OAB-MT 

21.973, como patrono da executada, razão pela qual concedo vista dos 

autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a secretaria as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo.

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 2 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 1.760,10 (um mil, 

setecentos e sessenta reais e dez centavos).

 Ademais, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende o petitório de fls.88/90, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-89.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDA GRANDER WEBERICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 8h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-74.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 8h40min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) devem se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-51.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 9h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com as partes do processo. Paranaíta/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico 

Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-36.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 9h20MIN. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-41.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CAVALHER 39514854187 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/042018, às 10h40min. Certifico 

ainda que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte 

autora, deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-88.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA IGINO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora através de 

seu(sua) advogado(a) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/032018, às 09h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1083 Nr: 110-92.1996.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Honório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Tendo em vista que o teor da certidão de fls. 414, cancelo a sessão de 

julgamento do tribunal do júri designada.

Intime-se o advogado de defesa para se manifestar a respeito do pedido 

de desistência da testemunha Wilson Antônio Giacomelli formulado pelo 

Ministério Público às fls. 412.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestação a respeito de certidão de fls. 414.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66610 Nr: 126-74.2018.811.0022

 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): José de Oliveira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de JOSE DE OLIVIERA 

LACERDA,, todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 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 CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Expeça-se a certidão para fins de protesto, 

conforme preceituado no artigo 828 do CPC.Citem-se as partes 

executadas para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, 

do CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento 

no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de 

Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC).Se não encontrado(a) o(a) devedor(a), com fulcro no artigo 830 do 

Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arr.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 1177-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Medeiros da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor de ref. 247, expeça-se carta precatória ao Juízo da 

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT para formalizar a prisão 

decretada em desfavor do réu Gilberto Medeiros da Conceição na decisão 

de ref. 229, encaminhando cópia do mandado de prisão expedido.

Designo a audiência para o interrogatório do réu para o dia 07 de março de 

2018, às 13h00min.

Oficie-se a Cadeia Pública de Rondonópolis-MT para que providencie a 

condução do condenado ao Prédio deste Juízo, na data supra 

mencionada, para que o mesmo compareça a audiência designada.

Ciência ao do Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66664 Nr: 149-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código 

de Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, 

para atribuir o valor correto à causa, bem como efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66691 Nr: 163-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdAS, CAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 16% (dezesseis por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor do menor a 

partir da intimação desta decisão, DEFIRO o pedido da tutela antecipada, 

fixo o direito de visitas do requerente ao menor GUSTAVO DAVI ARAUJO 

PIMENTA nos seguintes termos: I - todos os finais de semanas, buscando 

as menores no período da manhã e devolvendo no período da tarde, não 

podendo haver qualquer empecilho por parte da requerida, sob pena do 

crime de desobediência, caso haja descumprimento.Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 09h40min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66829 Nr: 210-75.2018.811.0022

 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: SXdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.Sem Custas e 

honorários advocatícios, em face à gratuidade.Expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeada Dr. 

Danilo Bessa Santos no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 2 (duas) URH, conforme a Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 2238-50.2017.811.0022

 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: ZMdS, JCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o erro material na designação da audiência de conciliação 

para um dia não útil, conforme se vê à Ref. 4, redesigno o ato para o dia 

09 de maio de 2018, às 10h.

Intimem-se todos para o comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 2398-75.2017.811.0022

 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: WNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:21712/O, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o erro material na designação da audiência de conciliação 

para um dia não útil, conforme se vê à Ref. 4, redesigno o ato para o dia 

09 de maio de 2018, às 10h20minutos.

Intimem-se todos para o comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 41-88.2018.811.0022

 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: ÂMMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e pedido de 

alimentos, proposta por ÂNGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA em 

desfavor de ADRIANO CEZAR CORREA SILVA, devidamente qualificados 

nos autos.

Em análise aos pedidos da petição inicial, verifica-se que a parte autora 

requer que o requerido seja condenado ao pagamento de pensão 

alimentícia aos filhos menores.

Pois bem.

Na ação em que se pleiteia alimentos em favor dos menores, é destes a 

legitimidade ativa, devendo a sua genitora apenas assisti-los ou 

representá-los, conforme a idade.

In casu, a formulação, porém, de pedido de alimentos pela autora em favor 

dos menores, em que pese representar má-técnica processual, 

consubstancia mera irregularidade, não justificando o indeferimento da 

exordial.

Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que seja emendada a inicial, sob pena de 

desconsideração do pedido de alimentos, a fim de corrigir o polo ativo da 

demanda, devendo, os menores figurar como autores na ação de 

alimentos, distinção a ser feita na petição inicial, necessário para 

propositura desta ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66487 Nr: 59-12.2018.811.0022

 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: Paulo de Oliveira Aquino, Ana Cléia Moraes Lopes de 

Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:21712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido da inicial, decretando 

a conversão da separação judicial de PAULO DE OLIVEIRA AQUINO e 

ANA CLEIA DE MORAES LOPES em divórcio, extinguindo o processo, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Sem 

custas e honorários, face à gratuidade.Expeça-se o competente mandado 

de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, 

“a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais.Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Daniele 

Luzini dos Reis no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 2 

(duas) URH, conforme a Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso.Expeça-se a respectiva certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 125-89.2018.811.0022

 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: EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora juntou comprovante de 

endereço referente ao mês de julho de 2016.

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerente para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em 

seu nome, atualizado, sob pena de indeferimento da petição inicial sem o 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 19 de abril de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66651 Nr: 143-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nubia Cleia de Matos, Dirceu Fernando Bamberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Beatriz de Matos, Marcos Rodrigo Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela e urgência e, como tal, concedo 

a guarda provisória da menor MAYNARA KELLY DE MATOS REGO aos 

requerentes NUBIA CLEIA DE MATOS e DIRCEU FERNANDO BAMBERG, 

mediante termo, nos moldes do artigo 33 e seguintes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados 

neste Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial 

pessoal e residencial das infantes, colhendo, na oportunidade, 

informações sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o 

relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 09h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Citem-se os 

requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

comparecer a audiência de conciliação, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, devidamente acompanhada de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a sua contestação poderá ser apresentada, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação 

ou de quando qualquer das partes mediação, não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação da parte autora e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 167-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Adminiastradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernande Sabini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares bem como 

os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66974 Nr: 288-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelina Maria de Jesus, Paulo Roberto de 

Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de JORCELINA MARIA DE 

JESUS, PAULO ROBERTO DE CARVALHO e ELAINE CAMILO DE 

CARVALHO, todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 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 CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Citem-se as partes executadas para que, no prazo 

de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUCAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51088 Nr: 1044-83.2015.811.0022

 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: Elias Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Elias Pereira da 

Silva.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra 

Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 696-31.2016.811.0022

 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 Aparecida Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Naiara Silva Gregório Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedido de refs. 42 e 43.

Intime-se o INSS para proceder a IMEDIATA interrupção dos descontos na 

conta da autora referente à pensão alimentícia, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo informar o cumprimento da ordem judicial, sob pena 

de multa no valoar de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto.

Havendo o cumprimento da determinação supra, arquive-se o presente 

feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56009 Nr: 1138-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR VIANA DA SILVA, Filiação: Maria 

Regina da Silva e Antonio Oliveira Fagundes, data de nascimento: 

09/01/1993, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, para comparecer perante este 

Juízo, sito à rua Oscar Soares, nº 443, Pedra Preta-MT, no dia 04 DE 

ABRIL DE 2018, às 14h00min, para audiência de JUSTIFICAÇÃO, 

ADVERTINDO QUE SUA AUSÊNCIA PODERÁ ENSEJAR A REGRESSÃO DO 

REGIME.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota do Ministério Público de fls. 

25.Designo audiência admonitória para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h00min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.Como o reeducando encontra-se em local incerto e não 

sabido, determino a sua intimação, por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, para comparecer a audiência de justificação, com advertência que 

sua ausência poderá ensejar a regressão do regime.Para efeito de 

publicidade, observe-se os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo 

único, do CPP.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 11 de setembro de 

2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 16 de fevereiro de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58207 Nr: 2108-94.2016.811.0022

 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: Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58533 Nr: 2269-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gledson Ryan Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, Rg: 

2779726-0, Filiação: Francimar Costa Pereira e Antonio Pereira da Silva, 

data de nascimento: 17/05/1996, brasileiro(a), natural de Santa Ines-MA, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 9922 1680. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO GLEDSON RYAN COSTA 

PEREIRA, para comparecer perante este Juízo, sito à Rua Oscar Soares, 

nº 443, Pedra Preta-MT - Fórum de Justiça, no dia 05 DE ABRIL DE 2018 

ÀS 16H30MIN, para audiência ADMONITÓRIA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que o reeducando se 

encontra em local incerto e não sabido, defiro a cota ministerial de ref. 27, 

determino a intimação do reeducando por edital, com o prazo de 30 dias, 

para que compareça a audiência admonitória no dia 05 de abril de 2018 às 

16h30min.Cumpra-se com as formalidades necessárias para realização do 

ato.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Pedra Preta-MT, 03 de 

outubro de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 16 de fevereiro de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 1308-32.2017.811.0022

 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: Marilucia Eleodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é 

plausível a fixação dos alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, eis que não restou demonstrado nos 

autos a renda auferida pelo requerido, a serem pagos em favor do menor 

a partir da citação.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de maio de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 1490-18.2017.811.0022

 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: Geriane Santana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 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 do requerente, bem como para impugnar as contestações de 

Ref: 27 e 28 e manifestar quanto à petição de Ref: 29, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66368 Nr: 3207-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Coenga de Oliveira, Claudinei Coenga 

de Oliveira e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:20187/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente endereçou a petição 

inicial ao Juízo da comarca de Rondonópolis, bem como qualificou no polo 

passivo a empresa CLAUDINEI COENGA DE OLIVEIRA E CIA LTDA que, no 

entanto, esta figurou apenas como objeto no contrato particular de cessão 

de direitos apostado aos autos, sendo, portanto parte ilegítima para figurar 

no polo passivo.

 Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar a 

petição inicial sanando as irregularidades acima apontadas , sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66589 Nr: 110-23.2018.811.0022

 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: JCGDS, JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido da assistência judiciária gratuita.

Por envolver interesse de menor, abre-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66616 Nr: 132-81.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTF, BTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não formulou o 

pedido principal, ou seja, o valor a ser fixado em favor do menor.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para formular o 

pedido da petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66625 Nr: 134-51.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Aparecida martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.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 nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Primeiramente, concedo ao exequente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena 

de litigância de má-fé (art. 80, CPC).Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 02 de maio de 2018, às 10h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da .Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66638 Nr: 141-43.2018.811.0022

 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): CRISTIMEIRE MARIA JESUINO, CRISTIANE 

MARIA JESUINO, Euzebina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de CRISTIMEIRE MARIA 

JESUINO, CRISTIANE MARIA JESUINO e EUZEBINA MARIA DE ALMEIDA, 

todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 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 CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Expeça-se a certidão para fins de protesto, 

conforme preceituado no artigo 828 do CPC.Citem-se as partes 

executadas para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, 

do CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento 

no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66640 Nr: 142-28.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Lopes Valerio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora acostou ao processo, 

comprovante de residência em nome de outra pessoa diversa dos autos, 

requisito necessário da exordial, nos termos do art. 319, II do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar o 

pedido da petição inicial sanando as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66697 Nr: 166-56.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALCADOS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela autora, desde que no prazo de 05 (cinco) dias a 

parte autora efetue o depósito caução em Juízo no valor da multa, ou seja, 

R$ 9.881,55 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos).Efetuado o depósito, determino a intimação da parte requerida 

para suspender a cobrança da multa administrativa (nº ), bem como 

determino a parte requerida se abstenha de proceda a inscrição da multa 

administrativa discutida nestes autos em Dívida Ativa, ou caso já tenha 

realizado a inscrição, proceda a retirada no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja 

descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 09 

de maio de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para comparecer a audiência de conciliação, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, devidamente acompanhada de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a sua contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
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data da audiência de conciliação ou de quando qualquer das partes 

mediação, não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66744 Nr: 179-55.2018.811.0022

 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: PMDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:21712/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que as partes autoras acostaram ao 

processo, comprovantes de residência em nome de outras pessoas 

diversas dos autos, requisito necessário da exordial, nos termos do art. 

319, II do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar o 

pedido da petição inicial sanando as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 67054 Nr: 327-66.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Estadual de Mato Grosso-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente atribuiu o valor da 

URH correspondente ao valor referente ao ano de 2018 previsto na Tabela 

de Honorários Advocatícios da OAB/MT.

No entanto, as certidões que embasam a presente execução foram 

expedidas no ano de 2017.

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do CPC, concedo a parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, atribuindo o valor do 

correto à causa, levando em consideração ao valor da URH referente a 

tabela de 2017.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48395 Nr: 114-65.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 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 do 

denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60476 Nr: 572-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdVS, AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gomes do Anjos - 

OAB:OAB/RO 4087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a não citação da requerida, conforme teor da certidão de 

Ref. 26, intimem-se os autores para fornecer o endereço atualizado desta.

Desta feita, cancelo a audiência de conciliação de Ref. 13.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62448 Nr: 1565-57.2017.811.0022

 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: WLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kinderman Goncalves - 

OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da juntada do laudo de DNA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 2239-35.2017.811.0022

 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: MMA, AVJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada da carta precatória com o atestado de óbito do 

requerido, conforme Ref. 19, intime-se a parte autora para manifestação.

Desta feita, cancelo a audiência de conciliação à Ref. 4.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66518 Nr: 79-03.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Center Com. Varejista de Mat. para Constr. 

LTDA ME, Paulo Cézar Alves de Souza, Glaciana Garcia da Silveira Lima, 

Acassio Damian Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Analisando detidamente a petição inicial e os documentos que a instrui, 

verifico que a parte autora trouxe de modo genérico os fundamentos e os 

pedidos para postular a declaração de nulidade das cláusulas que 

afrontam o Código de Defesa do Consumidor constante na Cédula de 

Crédito Bancário n. 328.307.157, sem especificar quais as cláusulas 

contratuais são abusivas, quantificando a porcentagem ou valor que 

entender correta, conforme preceitua o artigo 330, §2º, do CPC.

Ademais, verifico que a embargante Comercial Center Comercio Varejista 

de Materiais de Construção LTDA-ME, requereu a concessão da justiça 

gratuita, mas não acostou aos autos sua declaração de imposto de rende.

Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias, para sane as 

irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 66607 Nr: 123-22.2018.811.0022

 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: SLGF, CLGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B, Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

CARMEM LUCIA GARCIA GALVÃO e SEBASTIÃO LOPES GALVÃO FILHO, 

devidamente qualificados nos autos, propuseram a presente ação de 

divórcio consensual.

Aduzindo, em sua exordial, que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens em 24/05/1980.

Afirmam que devido à incompatibilidade, o casal se encontra separado de 

fato há mais de 02 (dois) anos, não havendo a possibilidade de 

reconciliação, sendo certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo de 

ambos.

Assim, desejam oficializar tal situação através do divórcio.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal e a homologação do acordo firmado.

À inicial veio instruída com os documentos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

A cônjuge voltará a usar seu nome de solteira, qual seja “CARMEM LUCIA 

GARCIA”.

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66702 Nr: 167-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Adminiastradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernande Sabini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo emitir a 

guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11010 Nr: 536-55.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Menezes Póvoa, Paulo Roberto 

Miolli, Luiz Carlos Aranha Prietch, Juvenal Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B, Fernando Manzi Santos - OAB:8.912/MT, Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Glayton Marcus Meira Nunes - 

OAB:5.957, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Paulo César de 

Menezes Póvoa. - OAB:

 INTIMAÇÃO do Advogado do Denunciado PAULO ROBERTO MIOLLI, para 

ter ciência da decisão de fls. 2042/2044 e para que no prazo legal, 

manifeste-se sobre a Recurso em Sentido Estrito de fls. 2045/2046, 

Razões fls. 2049/2053.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 6208 Nr: 545-85.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Heitor Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:2.050-AC

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de Avaliação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56101 Nr: 1189-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdA, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 359-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendel Jonathan Gouvea Rodrigues, Maria 

Raquel Gouvea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64453 Nr: 2393-53.2017.811.0022

 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: Marizete Soares Andrelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 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 dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dra. Daniele 

Luzini dos Reis- OAB/MT nº 21712/0, para promover a defesa da 

requerente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51126 Nr: 1069-96.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Flavio Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 157-65.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesar Centurião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente quesitos para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61963 Nr: 1328-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do executado, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida 

pela ECT, sob alegação "desconhecido".

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do impetrante, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça Ref: 

27.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 008/2018

 A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito, Diretora do Foro da 

Comarca Poconé Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e,

CONSIDERANDO que a Portaria de Retificação n. 006/18, 

equivocadamente, fez alusão à Portaria 002/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de publicação de "ERRATA", visando 

sanar erro material a fim da regularização da nomeação da Senhorita 

Hanna Queiroz Viana Maciel;

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 006/18, devendo constar onde se lê "Retificar a 

Portaria nº 02/2018", leia-se "Retificar a Portaria nº 003/2018".

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Poconé/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito - Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135068 Nr: 1972-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Jesus Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que os autos encontra-se aberto vistas, para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127316 Nr: 3183-53.2016.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127316

DECISÃO

VISTOS,

Analisando os autos, nota-se que o pedido formulado merece acolhimento, 

para tanto, defiro o pedido de ref. 61 para retificar a decisão de ref. 59 no 

que tange ao número e valor da CDA, sendo assim, determino a 

suspensão dos efeitos da CDA n° 201611038, protocolo 46770 com valor 

de R$ 26.161,58 (vinte e seis mil cento e sessenta e um reais e cinquenta 

e oito centavos). Cumpra-se os demais requisitos da decisão de ref. 59.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 264-62.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 CÓDIGO: 95128

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada proposta por ROSELAINE DE 

MORAES SOUZA em face de GONÇALO MARQUES DO AMARAL.

O requerido protocolou petição pleiteando a desistência da perícia. Vistas 

a autora para manifestação em 48 horas.

 Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 130348

DECISÃO

Vistos,

Defiro o pedido do requerido para produção de prova pericial (ref. 48).

Para tanto, nomeio o engenheiro AMAURI MALHEIROS DOS SANTOS para 

realizar a perícia técnica especializada em Engenharia Elétrica no medidor 

de energia instalado no imóvel do requerente, podendo ser localizado na 

Rua J, nº 5, Terra Nova, Residencial Topázio, Cuiabá-MT, Fone (65) 

9928-9820 / 8442-0725, e-mail amaurimalheiros@hotmail.com.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerido em igual prazo.

 Havendo concordância, proceda-se o requerido com o depósito, no prazo 

de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, 

§ 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120187 Nr: 1094-57.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - 

Procurador do Estado - OAB:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref.44.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDO MARQUES DA SILVA (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:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

0010055-50.2017.811.0028 Polo Ativo: OLINDO MARQUES DA SILVA 

MOTOR Polo Passivo: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Vistos, 

Sobre os documentos encartados à mov. 27, manifeste-se a parte 

reclamante no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, CONCLUSOS. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIERCIO INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT0002542A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012016-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FIALHO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - MT0021577A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 14/03/2018 Hora: 15:20 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8012016-84.2017.8.11.0028; Valor 
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causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA FIALHO DE 

BARROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011378-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011378-51.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: OSCARLINA MARIA DOS SANTOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EVANGELISTA 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 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011104-87.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCO EVANGELISTA 

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 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: 8012030-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - MT0021577A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 14/03/2018 Hora: 15:40 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8012030-68.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: DORVALINA DE 

PAULA SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012124-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANA ROSARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 15:50 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8012124-16.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: VALERIANA ROSARIA RODRIGUES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE AUCARIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO PAULO REI MUNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 651 de 746



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: 

8010719-76.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO GUALBERTO DOS 

SANTOS, JOAO PAULO REI MUNIS, JOSE AUCARIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte executada/reclamada informou junto a este juízo o pagamento 

do acordo realizado conforme petição de Num. 11332297 e Num. 

11389719, havendo aquiescência da parte reclamante/exequente por seu 

silencio. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução 

do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 11332297 e Num. 11389719, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se 

competente alvará para transferência dos valores já depositados, caso 

haja necessidade. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011019-04.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: AURELIO TEODORO PROENCA ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

MARIA GENOVEVA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010740-52.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIANA DA SILVA MACIEL, 

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, MARIA GENOVEVA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A autora MARIANA DA SILVA MACIEL, desistiu do processo conforme 

homologação já realizada na movimentação Num. 9221742, págs. 1/2. 3. A 

parte reclamante MARIA GENOVEVA DE SOUZA requereu conforme 

evento de Num. 10270813 a extinção/arquivamento do feito por não ter 

mais interesse em prosseguir com a demanda, permanecendo na lide 

somente a reclamante MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA. 4. 

Desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

5. No evento de Num. 10969959, fora realizado acordo nos autos 

conforme a petição anexa. 6. Diante do acima exposto, nos termos do 

artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Num. 10270813 e JULGO EXTINTO 

o presente feito sem julgamento do mérito com relação a parte MARIA 

GENOVEVA DE SOUZA. 7. Noutra banda, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o 

processo. 8. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 9. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 10. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012046-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:10 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8012046-22.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: POLICARPO LEMES DE OLIVEIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012049-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8012049-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016112-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIWTON DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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: 

8016112-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NIWTON DE PAULA E SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011980-42.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVIO PEREIRA LEITE ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011900-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011900-78.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LOURENCO DE ALMEIDA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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. 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 do serviço, o qual gerou o debito em debate, uma vez que se 

trata de dívida por inadimplemento, inclusive com a juntada de áudios que 

demonstram a negociação junto ao reclamante e seu filho. 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, 
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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: 8013822-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013822-57.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA CAMILA DE 

MORAES E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

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. 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 do serviço, a cópia de todos 

os contratos firmados junto a ré, inclusive com a apresentação de 

documento pessoal, com comprovante de residência, etc. 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. Quanto à litigância de má-fé, o art. 80 do CPC/2015 

disciplina: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório Não litiga de 

má-fé aquele que busca no judiciário, a satisfação de seus direitos 

afrontados e ignorados, em detrimento do benefício ilegal e abusivo alheio, 

obrigado a buscar perante o judiciário, a percepção daquilo que lhe é 

devido diante da reiterada afronta de seus direitos. Em análise acurada às 

provas acostadas aos autos, não restou comprovada a prática da 

litigância de má-fé pela reclamante. 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: 8011984-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAZ BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011984-79.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL PAZ BULHOES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011987-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - 

MT0164710A e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 

14/03/2018 Hora: 16:50 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8011987-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ELVIRA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-51.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR LUIS ROSA (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIANA DE MANOEL (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELAIDE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA - MT0009364A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 12/03/2018 Hora: 12:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8011563-89.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ADELAIDE DA 

SILVA ARRUDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011031-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA - MT0009364A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 12/03/2018 Hora: 17:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8011031-18.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CARMELITA 

FERNANDES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-33.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE BENEDITA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010459-33.2015.8.11.0028 REQUERENTE: GISELE BENEDITA DE ARRUDA 

RIBEIRO REQUERIDO: RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória 

onde a parte autora alega que houve a inscrição indevida de seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por ela 

desconhecido. A promovida apresentara contestação, requerendo, em 

síntese, a ilegitimidade passiva ad causam, e 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. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar aduzida pela reclamada, haja vista que a parte autora postula 

contra pessoa diversa da que lhe causou os danos supostamente 

relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados à petição 

inicial não se verifica qualquer relação com a parte reclamada, ora 

contestante. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa e alheia aos fatos 

narrados. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. 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, 
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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: 8010236-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOYDE ELISABETH GIMENEZ MELLO (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018158-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SCHWABE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ALVES MARTINS (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)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SEBASTIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, Verifico que não há nos autos documentos referente a ação. 

Intime-se a parte autora para juntar documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção 

do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017565-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017565-12.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8017567-79.2016.8.11.0028 e 

8017566-94.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes, pedido e causa 

de pedir. Passo, pois, à 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: Muito embora, a parte autora 

tenha ingressado com as demandas, cabe analisar de forma detalhada os 

débitos apontados. A reclamada, conforme se verifica nos autos n. 

8017567-79.2016.8.11.0028, acostou o contrato/proposta n. 

P4304505194, com valor de prestação de R$ 40,48 (quarenta reais e 

quarenta e oito centavos), o qual está devidamente assinado pela 

reclamante. Destarte, quanto a proposta n. P4304505194 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, 

uma vez que o contrato fora devidamente firmado entre as partes. Por sua 

vez, a proposta n. P4287914610 com valor de parcela de parcela de R$ 

86,36 (oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) demonstrada nos 

autos n. 8017565-12.2016.811.0028, está assinada por parte estranha ao 

processo, sendo impossível convalidar o ato jurídico. Ressalto que as 

parcelas do contrato n. P4287914610, correspondem a duas negativações 

apontadas (apontamentos n. 2 e 3) pela parte reclamante no extrato 

acostado, entretanto, são ilegítimas, pois oriundas do contrato que não 

fora realizado com a reclamante. Dessa maneira, deve ocorrer a 

declaração de inexigibilidade do débito do contrato n. P4287914610, 

retirando-se as negativações impostas. Melhor sorte não ocorre ao 

contrato n. P4304505194, tendo em vista que a reclamada demonstrou por 

intermédio da cópia do contrato a devida assinatura da autora. 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 quanto a declaração de inexistência 

do débito concernente ao contrato n. P4304505194. 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, ACOLHO a preliminar de conexão para 

j u l g a m e n t o  d a s  a ç õ e s  8 0 1 7 5 6 7 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 8  e 

8017566-94.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial apenas 

para declarar inexistente os débitos gerados pelo contrato n. 

P4287914610 e, assim, ORDENO a que a ré retire o nome da parte 

reclamante dos órgãos de restrição ao crédito (apontamentos n. 2 e 3) 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
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Processo Número: 8017567-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017567-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8017567-79.2016.8.11.0028 e 

8017566-94.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes, pedido e causa 

de pedir. Passo, pois, à 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: Muito embora, a parte autora 

tenha ingressado com as demandas, cabe analisar de forma detalhada os 

débitos apontados. A reclamada, conforme se verifica nos autos n. 

8017567-79.2016.8.11.0028, acostou o contrato/proposta n. 

P4304505194, com valor de prestação de R$ 40,48 (quarenta reais e 

quarenta e oito centavos), o qual está devidamente assinado pela 

reclamante. Destarte, quanto a proposta n. P4304505194 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, 

uma vez que o contrato fora devidamente firmado entre as partes. Por sua 

vez, a proposta n. P4287914610 com valor de parcela de parcela de R$ 

86,36 (oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) demonstrada nos 

autos n. 8017565-12.2016.811.0028, está assinada por parte estranha ao 

processo, sendo impossível convalidar o ato jurídico. Ressalto que as 

parcelas do contrato n. P4287914610, correspondem a duas negativações 

apontadas (apontamentos n. 2 e 3) pela parte reclamante no extrato 

acostado, entretanto, são ilegítimas, pois oriundas do contrato que não 

fora realizado com a reclamante. Dessa maneira, deve ocorrer a 

declaração de inexigibilidade do débito do contrato n. P4287914610, 

retirando-se as negativações impostas. Melhor sorte não ocorre ao 

contrato n. P4304505194, tendo em vista que a reclamada demonstrou por 

intermédio da cópia do contrato a devida assinatura da autora. 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 quanto a declaração de inexistência 

do débito concernente ao contrato n. P4304505194. 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, ACOLHO a preliminar de conexão para 

j u l g a m e n t o  d a s  a ç õ e s  8 0 1 7 5 6 7 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 8  e 

8017566-94.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial apenas 

para declarar inexistente os débitos gerados pelo contrato n. 

P4287914610 e, assim, ORDENO a que a ré retire o nome da parte 

reclamante dos órgãos de restrição ao crédito (apontamentos n. 2 e 3) 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: 8017566-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017566-94.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8017567-79.2016.8.11.0028 e 

8017566-94.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes, pedido e causa 

de pedir. Passo, pois, à 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: Muito embora, a parte autora 

tenha ingressado com as demandas, cabe analisar de forma detalhada os 

débitos apontados. A reclamada, conforme se verifica nos autos n. 

8017567-79.2016.8.11.0028, acostou o contrato/proposta n. 

P4304505194, com valor de prestação de R$ 40,48 (quarenta reais e 

quarenta e oito centavos), o qual está devidamente assinado pela 

reclamante. Destarte, quanto a proposta n. P4304505194 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, 

uma vez que o contrato fora devidamente firmado entre as partes. Por sua 

vez, a proposta n. P4287914610 com valor de parcela de parcela de R$ 

86,36 (oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) demonstrada nos 

autos n. 8017565-12.2016.811.0028, está assinada por parte estranha ao 

processo, sendo impossível convalidar o ato jurídico. Ressalto que as 

parcelas do contrato n. P4287914610, correspondem a duas negativações 

apontadas (apontamentos n. 2 e 3) pela parte reclamante no extrato 

acostado, entretanto, são ilegítimas, pois oriundas do contrato que não 

fora realizado com a reclamante. Dessa maneira, deve ocorrer a 

declaração de inexigibilidade do débito do contrato n. P4287914610, 

retirando-se as negativações impostas. Melhor sorte não ocorre ao 

contrato n. P4304505194, tendo em vista que a reclamada demonstrou por 

intermédio da cópia do contrato a devida assinatura da autora. 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, 
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impõe-se a improcedência do pedido quanto a declaração de inexistência 

do débito concernente ao contrato n. P4304505194. 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, ACOLHO a preliminar de conexão para 

j u l g a m e n t o  d a s  a ç õ e s  8 0 1 7 5 6 7 - 7 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 2 8  e 

8017566-94.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial apenas 

para declarar inexistente os débitos gerados pelo contrato n. 

P4287914610 e, assim, ORDENO a que a ré retire o nome da parte 

reclamante dos órgãos de restrição ao crédito (apontamentos n. 2 e 3) 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: 8019431-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.R.I.C. Não havendo requerimentos, ao arquivo. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019166-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLE PAIXAO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012715-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROMANA DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - MT0012291A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 13/03/2018 Hora: 12:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8012715-75.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ROMANA DE 

OLIVEIRA CORREA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSEMIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, Tendo em vista que não há nos autos documentos 

referentes a ação, Intime-se a parte autora para juntar aos autos os 

documentos faltantes no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo. 

Cumpra-se, expedindo o necesário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018892-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE INTIMAÇÃO POCONÉ , 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 8018892-89.2016.8.11.0028 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.600,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - MT0013947A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - MT22407/O 

e ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 13/03/2018 Hora: 17:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8012458-50.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA FERREIRA 

GOMES MARTINS Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019443-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

0019443-11.2016.811.0028 Polo Ativo: ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA 

Polo Passivo: LEADER CARD Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA proposta por ROGERIO SANTOS DE ARRUDA 

em desfavor de LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CREDITO (LEADER S/A). O reclamante, devidamente intimado (via projudi - 

mov. 11), deixou de comparecer à audiência de conciliação sem 

justificativa, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte reclamada compareceu na audiência e 

requereu a extinção do feito em razão da ausência da parte autora. ANTE 

AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019470-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012455-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA GONCALVES DE AGUIAR AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - MT0020830A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 14/03/2018 Hora: 12:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8012455-95.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: AMELIA GONCALVES 

DE AGUIAR AMORIM Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA RICARTES 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POCONÉ , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - MT0012291A e 

ADVOGADO DO REQUERIDO A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiências 04 - Mutirão BB - Poconé Data: 14/03/2018 Hora: 17:00 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 8010827-71.2017.8.11.0028; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIO DIAS DE 

ARRUDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, GLAUCIA DA SILVA 

RICARTES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017759-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCINA SEIBEL DELARMELINA 73189731772 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06/04/2018, 

ÀS 13:40 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016120-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA CRISTINA DO CARMO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019455-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA LEMES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0019455-25.2016.811.0028 Polo Ativo: ALESSANDRA REGINA LEMES 

BASTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, Dispensado o 
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relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Tendo em vista o acordo 

extrajudicial entabulado entre as partes, conforme instrumento acostado 

aos autos. 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 PROJUDI. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019458-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILMAR OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Despejo Com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada 

Com Cobrança de Alugueres. Requer a autora a Antecipação de Tutela 

para que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, 

restando condicionado ao deferimento da liminar o depósito por parte da 

Requerente de caução idônea sobre o valor, e condenar a Requerida ao 

pagamento da quantia R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente aos 06 

(seis) meses de alugueis atrasados. O processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito por incompetência para análise da causa pelo 

JuizadoEspecial Cível. Estabelecido no Art. 3° O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: inciso lll - A ação de despejo 

para uso próprio. Entendo que o procedimento sumaríssimo, previsto para 

os feitos submetidos à Lei n° 9.099/95, torna-se inaplicável ao caso, já que 

não se trata de despejo para uso próprio,mas por falta de pagamento. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95 por não ser este 

juizadocompetente para conhecer e julgar o pedido. Sem custas e sem 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019513-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO GRACILIANO CORREA (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, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019475-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOELSO EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06/04/2017, 

ÀS 15:00 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016055-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de abril de 2018 as 15:30h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 885-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Lima da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Neto Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de Mandado de Intimação e certidão.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 53216 Nr: 2719-04.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR ANTONIO RODRIGUES, Vilmar 

Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GASPAR ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 

58916458153, natural de Acorizal-MT, viuvo(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

16876237168, Rg: 852991, Filiação: Nilson Gonçalves de Oliveira e Luzia 

Maria de Oliveira, data de nascimento: 21/11/1958, brasileiro(a), natural de 

Itapaci-GO, casado(a), agropecuaristas, Telefone 6684323121. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75209 Nr: 5829-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Bezerra Mota, Romário Gomes de Brito, 

Thaynara Pereira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por Rone 

Bezerra Mota, consistente em um aparelho celular e um par de alianças 

(fls.116/120).

 O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 124/125).

Pois bem.

Verifico o que os objetos apreendidos interessam ao processo, haja vista 

que um dos crimes em tela é o de receptação. Assim, em consonância 

com o parecer ministerial e conforme dispõe o artigo 118 do CPP, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 116//120.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53379 Nr: 2853-31.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Isaque Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela autarquia ré de fls. 114/120, foi protocolada 

via PEA equivocadamente para este processo, visto que está endereçada 

ao Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, e consta como 

exequente pessoa diversa deste processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80589 Nr: 3316-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA BARROS DA SILVA SCHUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidenir Novelo Schumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Crestani - OAB:, Paulo 

Roberto Tavares de Sena - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de carta precatória oriunda da Segunda Vara da Comarca de Vila 

Rica/MT em Ação de divorcio litigioso c/c alimentos, para inquirição da 

testemunha MARIA MULHER DO ZÉ PRETO.

 Desse modo, designo audiência para o dia 22 de Março de 2018, às 

15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Às providências para a realização da solenidade.

Em tempo, promova-se o cadastramento dos advogados da presente 

missiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53366 Nr: 2840-32.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claiton Cleber Lopes, vulgo "Zinho Barbudo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Certifico para os devidos fins, que a apelada foi intimada por meio de seu 

advogado, tendo publicado no DJE nº 9982, para apresentar 

contrarrazões no prazo legal, porém quedou-se inerte. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71316 Nr: 4065-19.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nágila Cristiane Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91010 Nr: 9829-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. PIOVESAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre 

as referidas testemunhas.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94586 Nr: 11904-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFDS, JVVdS, JSVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de cobrança de alimentos, ajuizada por DELIANE 

FERREIRA DOS SANTOS, representando os infantes JHULYANE VITÓRIA 

VIEIRA DOS SANTOS e JHEMELY STENY VIEIRA DOS SANTOS, em face 

de CRISTIANO VIEIRA MACIEL.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no 

artigo 1º, §§2º e 3º da Lei 5478/1968, que são expressos em exigir 

apenas simples declaração de hipossuficiência econômica para obter 

esse benefício, ficando advertida a autora de que, caso venha a ficar 

demonstrada condição financeira diversa, poderá arcar com a multa de 
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que trata a lei de alimentos.

A parte autora pediu que os alimentos provisórios fossem fixados no 

importe de 50% do salário mínimo, o que perfaz o montante de R$ 468,50 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

Defiro o pedido, haja vista que os alimentos são fixados em conformidade 

com a condição econômica do alimentante, conforme disposição do Código 

Civil, artigo 1.694, §1º, e ainda não existindo essa prova nos autos fixo os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a 

serem pagos pelo réu até ulterior deliberação judicial.

Na sequência, em consonância com a Lei 5.478 de 1968, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 

2018, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que a citação e intimação da parte ré para comparecimento ao ato 

supra deverá ser realizada por meio do Oficial de Justiça, devendo a 

intimação ser instruída com as cópias da petição inicial, bem como da 

presente determinação.

Em tempo, mister ressaltar que autor e réu deverão comparecer na 

audiência acompanhados de testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, não excedendo a 3 (três) para cada parte. Poderão, 

também, trazer as provas que julgarem necessárias para a dissolução do 

conflito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se o Ministério Público para comparecimento em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96493 Nr: 617-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAdS, YDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 13 

de abril de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 932-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDCES, ECAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para: a) RECONHECER a dissolução da união 

estável; b) atribuir à genitora a guarda dos filhos menores, 

independentemente de compromisso; c) regulamentar de forma livre as 

visitas do genitor aos filhos menores; e d) atribuir em partilha exata à 

divisão estabelecida pelas partes. Assim, RESOLVO O MÉRITO DO 

PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Sem custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da 

gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 360-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS, LFSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para comparecer à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 20 

de abril de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41637 Nr: 1362-57.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Araújo dos Santos, Edinor 

Franque Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 Aqui se tem ação de interdito proibitório proposta por Moacir Gomes do 

Prado em face de Maria de Fátima Araújo dos Santos e Edinor Franque 

Araújo dos Santos, todos qualificados.

Considerando que na petição contida nas folhas 83/91 foi informado o 

óbito do autor, bem assim diante da comprovação mediante certidão de 

óbito posta na folha 113 e do pedido de habilitação de herdeiros formulado 

na petição contida nas fls. 105/106, afigura-se necessário determinar o 

prosseguimento regular do feito.

Por conseguinte, citem-se os requeridos para pronunciar-se no prazo de 

05 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 690, do Código de Processo 

Civil.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10127 Nr: 705-91.2007.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martins Rocha Vilela, Olinto Santos Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Machado Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, INTIMADO para que 

proceda a devolução destes autos à Secretaria da 2ª Vara de Porto 

Alegre do Norte, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, bem como instauração de procedimento de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15579 Nr: 2073-67.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Heloisa Vieira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12.781 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem reclamação trabalhista proposta por Janaina Heloisa Vieira 

em face do Município de Confresa/MT.

Analisando os autos, constata-se que foi solicitado cumprimento de 

sentença às fls. 133/143.

Nesse passo, fixo prazo de 15 (quinze) dias para a parte exequente se 

manifestar, sob o risco de arquivamento, quanto à inclusão nos seus 

cálculos do índice INPC, já que o julgado firmou a atualização dos cálculos 

deveria seguir a Lei nº. 11.960/2009.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17355 Nr: 1199-48.2010.811.0059

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Santos Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193, Gilson Pádua Pacheco - OAB:28.135A - GO, 

Giselle Saggin Pacheco - OAB:15257/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 Nos termos do art. 234 do CPC, bem como do art. 431 da CNGC, fica o 

Advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, INTIMADO para que 

proceda a devolução destes autos à Secretaria da 2ª Vara de Porto 

Alegre do Norte, no prazo de 03 ( Três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, bem como instauração de procedimento de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45845 Nr: 1656-75.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcos Cernificu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Vilela - 

OAB:18.969/GO

 .DispositivoDiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo.Sem custas e sem custas..Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Valdemir Alves Brittes, Luciano 

Henrique da Silva, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson Ferreira 

Moreira, alcunha "Kila"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A, JOSÉ 

RENATO DE MORAES - OAB:13330, LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, INTIMO as 

defesas dos réus VALDEMIR ALVES BRITTES, na pressoa de seu 

advogado constituído, Dr. Elton Vieira Santos - OAB/MT 18830/A; ELIAS 

RAI BRETANHA MOREIRA, na pressoa de sua advogada constituída, Dra. 

Camila Moura Feitoza - OAB/MT 17816; e JESUSLANDERSON FERREIRA 

MOREIRA, alcunha "KILA", na pressoa de seu advogado dativo, Dr. Lorran 

de Souza Santos - OAB/MT 22422/O, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem as alegações finais defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Vistos.

À vista de tudo que consta dos autos, designo audiência admonitória para 

o dia 02 de março de 2018, às 14h00min.

 Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 2382-67.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 Vistos.

À vista do cálculo de pena do reeducando (Ref.43), verifico que o mesmo 

já preenche o requisito temporal para progressão de regime, motivo pelo 

qual designo audiência admonitória para o dia 02 de março de 2018, às 

14h30min.

 Oficie-se a Cadeia Pública desta Comarca, na pessoa de seu Diretor, para 

que apresente atestado de conduta carcerária do reeducando.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 157-36.2000.811.0019

 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): Aparecido Trindade, Ardelino Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258420/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º e retirar a carta 

precatória expedida para Intimação do executado na Comarca de 

Sinop-MT., providenciando o recolhimento das guias de custas e taxas 

judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24695 Nr: 392-75.2015.811.0019

 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: Joana Ortiz Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

prolatada aos autos.

Logo após, considerando o petitório de Ref.114, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais, para que informe nos autos acerca da implantação do benefício 

em nome da parte autora, devendo juntar aos autos o comprovante de 

implantação do benefício, destacando a data em que o mesmo foi 

efetuado, no prazo de (05) cinco dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de fevereiro de 2018.
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Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37860 Nr: 4912-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Laurindo de Freyn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 Vistos.

À vista das informações colacionadas aos autos, designo audiência 

admonitória para o dia 02 de março de 2018, às 15h00min.

 Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39421 Nr: 3209-44.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa de seu advogado, acerca da 

expedição da carta precatória para a Comarca de Juara/MT, deprecando a 

inquirição da testemunha Dirceu Batista G.Filho, para acompanhar o 

cumprimento das diligências perante aquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 1959-73.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da petição de Ref.103 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o causídico Dr. Fernando do 

Nascimento Melo, inscrita na OAB/MT sob o n.º 9110, para patrocinar os 

interesses do Réu, Odinei de Souza Santana, no prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 10 (dez) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25844 Nr: 805-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson de Siqueira Deoclides, Daiane Zavodini 

Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, João Saulo da Silva Colmati - OAB:143833

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados 

NILSON SIQUEIRA DEOCLIDES e DAIANE ZAVODINI VASCONCELOS, 

qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, 

caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.[...].Deve ser 

observado o disposto no art. 69 do Código Penal, de modo que o 

sentenciado NILSON SIQUEIRA DEOCLIDES fica condenado definitivamente 

à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 1351 (mil trezentos 

e cinquenta e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. 2 - Da ré Daiane Zavodini Vasconcelos: 

[...].Deve ser observado o disposto no art. 69 do Código Penal, de modo 

que a sentenciada DAIANE ZAVODINI VASCONCELOS fica condenada 

definitivamente à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 

pagamento de 1387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa no valor de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.O regime 

de cumprimento de pena dos acusados deverá ser inicialmente o fechado. 

[...].Após o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as seguintes 

providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a a 

Vara de Execuções Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c) Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto dos Gaúchos-MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37563 Nr: 2318-23.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergito Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos. /git/.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 246-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Geici Paula da Silva, Renato Igachira 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref.16 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o causídico Dr. FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO, inscrito na OAB/MT sob o n.º 18182-A, para 

patrocinar os interesses da Requerida, Andressa Geici Paula da Silva, no 

prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 4(quatro) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 
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público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2108 Nr: 118-05.2001.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Castilho, Valdemiro Frare, José 

Oldair Piontkoski, Vilmar Carletto, Armindo Fercho, Darci Trento, 

Construbeto Construtora & Comércio Ltda, Ramos Engenharia & 

Planejamento Ltda., Adriana Machado, Arlindo Miguel Ramos, Roberto 

Harry Dicke, Henrique Dicke Filho, Wagner Luiz Nunes Rondon, Carlos 

Alberto Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mário Vieira Neto - 

OAB:15.948/MT, Defensoria Pública da Comarca de Porto dos 

Gaúchos - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, 

Giana Vanessa Michelletti - OAB:13.007/MT, Jessika Naiara Vaz da 

Silva - OAB:21.354-OAB/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:21.354-OAB/MT, Wilson Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUBETO CONSTRUTORA & 

COMÉRCIO LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da requerida CONSTRUBETO CONSTRUTORA E 

COMERCIO LTDA, para apresentação de defesa preliminar no prazo de 15 

dias, nos termos da petição inicial, resumida abaixo, de conformidade com 

o artigo 17, § 7º da Lei 8.429/92.,

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual, propôs Ação Civil Pública 

por ato de Improbidade administrativa em face de José Antonio Castilho, 

Valdemiro Frare, José Oldair Piontkoski, Darci Trento, ilmar Carletto, 

Armindo Fercho, Construbeto Construtora e Comercio Ltda, Ramos 

Engenharia & Planejamento, por diversos atos de improbidade, dentre eles, 

Utilizar veículos públicos na horta particular e para puxar lancha particular; 

por abandono da obra de canalização da água pluvial, Escândalo das 

dentaduras, pagamento de diárias não utilizadas, não pagamento dos 

salários dos funcionários e irregularidades na observância de contratação 

de funcionários, descaso na conservação dos veiculos públicos, emissão 

de cheques sem fundos, abandono da administração antes do fim do 

mandato e outros, requerendo ao final a realização de perícia nos veículos 

públicos sucateados, na obra de canalização de água pluvial e na obra 

doginásio, ainda a decretação da indisponibilidade dos bens de José 

Antonio Castilho e Armindo Fercho, e a condenação nas sanções 

previstas na Lei 8.429/92, quanto aos fatos enumerados de 01 a 10, 

artigos 9, 10 e 11, o ressarcimentodos valores desviados e das diárias, 

multa e proibição de contratar com o Poder Público. A Rewuerida 

Construbeto Construtora e Comercio Ltda, nas sanções previstas no 

artigo 12, incisos II, atribuindo o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Havendo Aditamento a Inicial, as fs. 1014 a 1022, requerendo a 

inclusão de Arlindo Miguel Ramos, Roberto Harry Dicke Filho, Wagner Luiz 

Rondon e Carlos Alberto Gomes Bezerra, no polo passivo da ação

Despacho/Decisão: À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido formulado pelo Ministério Público na cota retro, para fim de 

determinar a intimação de Telma Camargo Fercho com o desiderato de 

juntar aos autos inventário negativo em nome do autor da herança 

Armindo Fercho.Ainda, DEFIRO o pedido de notificação por edital da 

requerida Construberto Construtora e Comércio LTDA, com prazo de 20 

(vinte) dias, findo qual deverá o curador especial abaixado nomeado 

apresentar defesa preliminar.Decorrido o prazo supra sem o 

comparecimento pessoal do requerido notificado por edital, desde logo 

nomeio como curador especial para defesa dos seus interesses em juízo 

o causídico Dr. Silvio Luiz de Oliveira, inscrito na OAB/MT sob o n.º 

3546-A, arbitrando em favor do mesmo, a título de honorários 

advocatícios, o equivalente a 10 (dez) URH, conforme prevê a Tabela da 

OAB/MT.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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 20 de fevereiro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13536 Nr: 16-94.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Gabrielle Bavaresco, Luiz Ademar 

Bavaresco, Marli Ottoboni Paschoim Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUSA JÚNIOR - OAB:20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2.152-B-MT

 Certifico que procedo à intimação do executado, através de seu 

advogado, para contrarrazoar o recurso de apelação dentro do prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 1182-25.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva, Edivaldo Gleyson Silva Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para CONDENAR os acusados ADRIANO DA SILVA e EDIVALDO 

GLEYSON SILVA BENTO, já qualificados, pela prática do crime do art. 14, 

caput, da Lei 10.826/2003.[...] 1.Do réu Adriano da Silva:[...] Por tais 

razões, fica o réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente 

a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código 

Penal,[...]. 2.Do réu Edivaldo Gleyson Silva Bento:[...] Por tais razões, fica o 

réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, [...], SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, cuja 

especificação e detalhamento das condições para o cumprimento da pena 

restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena, através 

da competente audiência admonitória.[...]. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 20 de fevereiro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 3242-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yolanda Dozolina Biscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Biscaro Duarte, Claudinéia Silva do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem acerca da certidão da oficiala de justiça onde informa a não 

localização da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 135 Nr: 12-48.1998.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alpineu Custódio de Lima "De Cujus", Dalva Miguel de 

Lima, Loandro Custódio de Lima, Alpineu Custódio de Lima Júnior, Luana 

Denise de Lima Brandemberg, Marcos Fátima de Lima, Milton Antonio de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:, Francisco de Assis dos Santos - OAB:, Mônica Pagliuso 

Siqueira - OAB:3900MT, Sandra Mara Contes Lopes - OAB:7109/MT

 Procedida a habilitação e Inclusão dos herdeiros no polo ativo da ação, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, para no prazo legal, requerer o que 

endender de direito, conforme determina o tópico final do despacho de fls. 

777.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 189-50.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romero Santos Lima Junior - 

OAB:29.950-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 Processo n.º 189-50.2014.811.0019

Código n.º 22076

Vara Única

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a certidão de fl. 44 e 

a requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 29 de fevereiro de 2016.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 189-50.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romero Santos Lima Junior - 

OAB:29.950-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 INTIMAR a parte exequente para providenciar o pagamento da diligência, 

para cumprimento do ato determinado na dedisão retro.

 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

 Certifico que intimo o Ministério Público, bem como a defesa, acerca da 

juntada da missiva de ref.314, para manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 1047-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Laerte Gunsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, Flávia Bunlai Alves Pinto - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogado para manifestarem no 

prazo legal acerca da carta precatória devolvida sem distribuição por falta 

de pagamento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 2012-88.2016.811.0019

 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: Josefa Félix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada para manifestar-se no 

prazo legal acerca do ofício juntado aos autos ref. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 2276-71.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advaldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de sua advogada para 

querendo manifestr-se no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado 

aos autos./git/.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132709 Nr: 2343-13.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Aquino de Azambuja Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 132155

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Filemon Gomes Costa Limoeiro.

 Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 26, da Lei 6.830/80 (fls. 14/16).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 14/16, comunica a parte 

exequente o cancelamento da CDA.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do artigo 26, da Lei 6.830/80.

P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36887 Nr: 796-06.2013.811.0017

 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: Iury Borges Paço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Viana Dary, Ageu Borges Fiuza, João 

Paulo Brzezinski da Cunha, Município de Luciara-MT, União Federal e 

Outros, Estado de Mato Grosso, Aristides Bertuol, Irmãos Michelin, 

Denordin Irmãos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziano Manoel Figueiredo 

Ceará - OAB:241.338-SP, Márcio Valfredo Bessa - OAB:237.864-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 36887

 Decisão

 Vistos em correição.

 Em atenção a resposta do Intermat ao ofício deste Juízo (fl. 121), o 

requerente foi intimado para apresentar planta georreferenciada do imóvel, 

documento imprescindível para a realização do Estudo Cadastral do imóvel 

usucapiendo.

 Em contínuo, o requerente acostou aos autos o memorial descrito do 

imóvel e a respectiva planta (fls. 136/139).

 Assim, EXPEÇA-SE Ofício ao INTERMAT, solicitando que proceda o Estudo 

Cadastral do Imóvel objeto da ação, o qual deverá ser encaminhado com 

as cópias dos documentos de fls. 22, 30, 52/54, e do memorial descritivo e 

planta do imóvel juntados aos autos às fls. 136/139.

 Sem prejuízo, cumpra-se a Serventia as determinações constantes na 

decisão de fls. 82, haja vista que, segundo o certificado pelo meirinho à fl. 

116, apenas dois dos requeridos foram citados. Quanto ao requerido João 

Paulo Brzezinski da Cunha não consta dos autos a expedição do 

respectivo mandado de citação.

 Assim, CITE-SE o requerido João Paulo Brzezinski da Cunha no endereço 

fornecido na inicial para que, querendo, ofereça contestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 16/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136149 Nr: 2278-81.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Monteiro dos Santos, Antônio Monteiro 

dos Santos, Antonia Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente na pessoa de sua advogada Dra. Luciana Costa 

Pereira para, nos termnos do despacho a seguir, manifestar-se sobre o 

teor da certidão o oficial de jsutiça de fls. 35, sobre o que de direito. Vistos 

em correição, etc. Feito em ordem. Sem impulso oficial.Adote a secretaria 

as providências necessárias.Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 

03/02/2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136938 Nr: 410-34.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 136938

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 18/09/2018, às 

16h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 137208 Nr: 627-77.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 137208

Vistos.

Banco Itaú Veículos S/A ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar em face de Reginaldo Alves Magalhães.

Em seguida, o Requerente desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

com base no inciso VIII do artigo 485 do NCPC (fls. 23).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 
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não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 23.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141525 Nr: 3408-72.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nasidi Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dal Bosco - 

OAB:348297 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 141525

 Vistos em correição.

 Foi informado em certidão emitida pelo setor de distribuição, em 

04/12/2017, que a parte autora não apresentou comprovante de 

recolhimento das guias de taxa judiciária e das custas judiciais.

Diante do exposto:

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte autora INSTRUA o feito com o RECOLHIMENTO das taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21015 Nr: 1919-44.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Terezinha da Cunha Santin

 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:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade a 

autora ELI TEREZINHA DA CUNHA SANTIN, em consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da distribuição da ação, 

consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, nesta 

hipótese, deverá ser considerada como data de entrada do requerimento 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado.Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição.P.I.C.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32767 Nr: 1452-31.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 32767

Vistos em Correição, etc.

Defiro o pedido de fl. 58verso, cujo resultado seguirá anexo a este.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 São Félix do Araguaia - MT, 16/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32768 Nr: 1453-16.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 32768

 Vistos em correição.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, informando se tem interesse no prosseguimento 

do feito e, por conseguinte, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 

485, III, e 1.º, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 16 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34574 Nr: 618-91.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 34574

 Vistos em correição.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, informando se tem interesse no prosseguimento 

do feito e, por conseguinte, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 

485, III, e 1.º, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 16 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141361 Nr: 3296-06.2017.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdSC, CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 141361

 Decisão.

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Divorcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos proposta 

por FABIANA ALVES DOS SANTOS CARMO em desfavor de REGINALDO 

CARMO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a autora, em linhas gerais, que casou-se com o requerido em 

23/09/2013 e dessa união foi concebida a filha CELLYNE CARMO 

SANTOS. Ocorre que, resolveram colocar um fim no relacionamento, 

estando separados de fato há mais de dois anos.

 Ressalta que durante a convivência o casal não adquiriu bens comuns a 

serem partilhados.

Destaca que exerce a guarda fática da filha desde a separação e tem 

melhores condições de cuidar da criança. Relata desconhecer os 

rendimentos do requerido, que durante a relação sempre trabalhou como 

barbeiro.

 Assim, liminarmente pede pela concessão da guarda provisória e pela 

fixação provisória da pensão alimentícia, a ser suportada pelo genitor da 

menor, ora requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento.

1)Da guarda provisória.

Pelas alegações apresentadas e documentos anexos, percebe-se que a 

genitora, ora autora, a priori, já exerce a guarda fática da filha Cellyne 

Carmo Santos.

 Nesse sentido, o deferimento da guarda provisória para a genitora é 

medida que se impõe, considerando que a Jurisprudência tem pacificado o 

entendimento de que as questões relativas à guarda dos filhos devem ser 

apreciadas sob a ótica do interesse do infante, evitando-se alterações 

drásticas em sua rotina, vez que, no mais das vezes, a mudança súbita e 

provisória de guarda causa a insegurança, riscos e outros problemas 

psicológicos às crianças de difícil reparação, já que possuem laços de 

afetividade.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO 

LIMINAR.

Havendo boa verossimilhança de que a adolescente já está sob a guarda 

fática da irmã agravante, bem como do sofrimento psicológico, vivenciado 

na época em que a genitora/agravada exercia a guarda, cabível o 

deferimento da guarda provisória, já em sede liminar da ação de 

regulamentação de guarda. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70063823173, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 23/04/2015).

 (TJ-RS - Processo: AI 70063823173 RS, Relator(a): José Pedro de 

Oliveira Eckert, Julgamento: 23/04/2015, Órgão Julgador:Oitava Câmara 

Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/201)

AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DOS AVÓS PATERNOS. 

GUARDA PROVISÓRIA. CABIMENTO. 1. Em regra, as alterações de guarda 

são prejudiciais para a criança, devendo ser mantido o infante onde se 

encontra melhor cuidado, pois é o interesse da criança que deve ser 

protegido e privilegiado. 2. A alteração de guarda reclama a máxima 

cautela por ser fato em si mesmo traumático, somente se justificando 

quando provada situação de risco atual ou iminente, o que ocorre na 

espécie. 3. Como o menor reside na casa dos avós paternos, estando 

plenamente adaptado à situação familiar e tendo...

(TJ-RS - AI: 70047549043 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Data de Julgamento: 23/02/2012, Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/02/2012)

Vale ressaltar que de acordo com os artigos 21 e 22 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a guarda e sustento dos filhos menores 

competem, em primazia, à mãe e/ou ao pai, detentores do poder familiar, 

de forma igualitária, conforme os ditames do princípio constitucional da 

igualdade, estabelecido no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.

 2) Da pensão alimentícia.

Quanto ao pedido liminar de fixação provisória da pensão alimentícia, o 

requisito do fumus boni iuris resta-se demonstrado, principalmente, pela 

juntada da Certidão de Nascimento da menor que comprova a paternidade 

do Requerido.

 Documento esse que torna transparente o dever de alimentar do 

requerido, conforme expressa previsão legal. Essa, a regra prevista no 

art. 1.566 do novo Código Civil:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: (…)

IV - sustento, guarda e educação dos filhos.

Não difere o mandamento previsto no art. 22 do ECA:

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Observa-se portanto que a obrigação alimentícia dos pais decorre do 

poder familiar e é inerente ao direito natural. Com efeito, é mesmo instintiva 

a noção de que aos pais cabe a criação da prole. No mesmo sentido, 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.

E conclui o referido autor:

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)

Resta-se comprovado também o requisito do periculum in mora em vista de 

se tratar de verba alimentar a qual se configura como de extrema 

necessidade para o desenvolvimento vital da criança, não podendo, então, 

esperar até final do processo, uma vez que geraria prejuízos incalculáveis 

a ela.

Vale ressaltar que a genitora da menor é parte legítima para pleitear o 

deferimento de alimentos em favor da filha. Pois segundo a jurisprudência 

a mãe tem legitimidade para pleitear alimentos para a sua prole que se 

encontra sob sua guarda, quando há cumulação com outros pedidos 

decorrentes da entidade familiar. Senão vejamos:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

GENITORA PARA POSTULAR ALIMENTOS PARA O FILHO MENOR. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Na ação de dissolução de união estável, 

assim como ocorre na dissolução do casamento, os conviventes devem 

disciplinar todas as seqüelas jurídicas decorrentes da entidade familiar, 

dentre as quais estão as questões patrimoniais, as relativas à mútua 

assistência e, especialmente, aquelas atinentes ao dever de educação, 

guarda e sustento dos filhos menores. 2. Mesmo que os alimentos sejam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 669 de 746



destinados ao sustento do filho menor, a discussão é travada entre os 

genitores, tendo o guardião legitimidade para reclamar do outro genitor a 

pensão alimentícia em favor do filho que está sob a sua guarda, já que a 

obrigação de prover o sustento do filho menor é de ambos os genitores, 

devendo cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade. 

Recurso desprovido.

 (TJ-RS - Processo: AI 70053469904 RS, Relator(a):Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgamento:06/03/2013, Órgão Julgador: Sétima 

Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2013)

Na fixação do quantum a ser pago em razão da verba alimentícia, há que 

se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades de 

quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o 

sustento, nos termos do artigo 1.694, do Código Civil.

 Considerando que a menor que está na guarda provisória materna 

encontram-se em tenra idade, é presumida uma maior necessidade de 

alimentos, em virtude dos gastos com alimentação, vestuário, educação e 

principalmente saúde.

 Em relação às possibilidades do alimentante, a parte autora não comprova 

o trabalho exercido por ele e nem sua renda fixa, de forma que não há 

como saber qual é a verdadeira condição financeira do requerido.

Assim, nos casos em que não está demonstrado o salário ou renda 

mensal do requerido, justo e possível é indexar os alimentos em percentual 

sobre o salário-mínimo vigente, pois presume-se que seja esse o seu 

salário.

 Portanto, considerando o binômio necessidade/possibilidade, nesse caso, 

o quantum razoável para o pagamento da verba alimentícia provisória é o 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente.

Decido.

Isso posto, ACOLHO OS PEDIDOS LIMINARES, devidamente expostos na 

peça exordial dos presentes autos, para isso:

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, por 

sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC.

CONCEDO em favor da genitora FABIANA ALVES DOS SANTOS CARMO, 

a GUARDA PROVISÓRIA da filha Cellyne Carmo Santos.

 CONDENO o Requerido, REGINALDO CARMO DOS SANTOS, ao 

pagamento no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

nacional vigente a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS para a filha, 

equivalente ao valor atual de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), que será pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, 

em conta bancária a ser fornecida nos autos pela genitora da alimentanda.

 DERTERMINO com URGÊNCIA a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL do 

presente caso, pela Secretaria de Assistência Social do Município de São 

Félix do Araguaia/MT, enviando a este Juízo o devido Relatório.

DETERMINO, ainda, com URGÊNCIA a visita do Conselho Tutelar de São 

Félix do Araguaia/MT a residência da autora para esclarecer a qualidade 

da relação da genitora com a filha e se as condições em que ela está 

sendo criada são adequadas, conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), enviando a este Juízo o devido Relatório.

OFICIEM-SE a respectiva Secretaria de Assistência Social e o respectivo 

Conselho Tutelar das ordens a eles destinadas.

 Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação.

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC.

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC).

 DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 15/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141817 Nr: 19-45.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira de Mello.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itari Bruno de Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável com pedido de Restituição de Imóvel Usado Indevidamente c/c 

Tutela Antecipada, e Indenização por Danos Morais e Matérias por 

Jovelina Pereira de Melo em desfavor de Itari Bruno de Bastos.

Preliminarmente, pugna a autora pela concessão do bloqueio do título do 

imóvel que se encontra na posse do requerido. Todavia, útil se faz o 

analise do benefício da assistência judiciária gratuita.

 Pois bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Embora a parte autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos.

 Em contrapartida, os elementos dos autos indicam o contrário. Isso 

porque trata-se a autora de uma produtora rural, revelando assim uma 

desproporção ao deferimento a justiça gratuita em momento.

 Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141986 Nr: 130-29.2018.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFVdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 670 de 746



 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, extinguindo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para o fito específico de condenar o 

Município de Novo Santo Antônio/MT a pagar em favor de Ruti Rainha 

Laboratório de Análises Clínicas Ltda a quantia de R$ 29.667,92 (vinte e 

nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), 

acrescida de juros e correção monetária ESTADO DE MATO 

GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª VARA Segundo os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

artigo 1.°- F da Lei n.° 9.494/97, a partir do termo final do contrato 

(23/12/2012).Como a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 85, § 2°, e 

parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s ,  c o m  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 

2018Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141909 Nr: 89-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17690 Nr: 590-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Darcy Luz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 17690

 Vistos em correição.

 Considerando o disposto no Ofício do TRF (fl. 88) e a manifestação da 

parte exequente à fl. 96.

 Expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor destinado ao advogado a título de honorários 

sucumbenciais.

 Quanto ao valor principal, determino a expedição de ofício requisitório 

(PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC) em 

favor da exequente, uma vez que o valor do débito excede a 60 

(sessenta) salários mínimos.

 Comunicado nos autos o depósito/pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se Alvará.

 Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se a exequente.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 16/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134748 Nr: 1298-37.2016.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Fontes Ltda, Cícero Paulo Fontes 

da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercílio de Oleveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1384-13.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC Automotores do Brasil Ltda, Riama Motors 

- Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Osasco/SP, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a fim de que se efetive a distribuição e o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135812 Nr: 2055-31.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20116 Nr: 1014-39.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edvan Coelho Soares, Zulenir 

NicacioPinheiro, Edvan Coelho Soares Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião José Romagnolo - 

OAB:70.711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Manaus/AM, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a fim de que se efetive a distribuição e o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18484 Nr: 1388-89.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selestrino Teresa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 18484

Sentença.

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por SELESTRINO 

TERESA DE SOUSA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 123 e 129).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 19/10/2016, conforme assinatura 

e recebimento do causídico aposta no documento (fls. 129).

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 132).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 12/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira, Célia Rita Maranhão 

Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Primeira Vara Civil desta 

Comarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 4336 DecisãoVistos em correição, etc.Daniela Caetano de 

Brito, advogada da parte autora, manifestou-se nos autos requerendo o 

cumprimento da sentença no tocante a condenação do requerido ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da 

causa, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária a partir da distribuição (fls. 830/837). Para tanto trouxe 

memória discriminada e atualizada do valor em execução (fl. 838). 

Assim,1. Na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fl. 838), acrescido de custas, se 

houver.2. Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, 

nos termos do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.3. Fica a parte Executada 

advertida que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e de honorários de advogado de dez por cento.4. 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.De outra 

parte, indefiro o requerimento de execução da sentença quanto ao 

capítulo que condenou o executado ao pagamento de multa por má-fé, 

juntado aos autos às fls. 841/843, haja vista que a legitimidade para tal 

pleito é da parte beneficiária da sanção, ou seja, da exequente. A par 

disso, para início do cumprimento da sentença compete a causídica sanar 

a irregularidade supracitada, de modo que o requerimento atenda ao 

disposto no artigo 524 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São Félix do Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9594 Nr: 488-48.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPLA, SPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

CÓDIGO 9594

 Vistos em correição.

 Esta magistrada foi designada para jurisdicionar nesta Comarca a partir 

do dia 08/01/2018, vindo os autos conclusos para deliberação em 

10/02/2018.

 Considerando o lapso temporal transcorrido desde a última manifestação 

da parte exequente nos autos, o que se deu há mais de dois anos (fl. 

250).

 INTIME-SE a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, informar se há débitos em atraso ou requerer o 

que entender de direito.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19181 Nr: 66-97.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Souza Menezes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SOARES AZEVEDO - 

OAB:24163/O

 Autos ID N.º 19181

Decisão

Vistos em correição, etc.

DEFIRO o pedido formulado pelo executado na manifestação de fls. 48/62, 

tendo em vista que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de 
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proventos como agente administrativo na Prefeitura Municipal de São Félix 

do Araguaia, tendo referida verba caráter salarial e alimentar, conforme 

restou comprovado.

Às providências, em gabinete.

Intime-se o Exequente.

Ciência ao Executado.

São Félix do Araguaia – MT, 19/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 301-25.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayca Fabiana Vieira da Silva, RVLdS, SJLdS, MJLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creginaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Alimentos

CÓDIGO 39535

Vistos em Correição, etc.

 No tocante ao pedido da parte autora de fl. 34, ressalto que não consta 

nos autos o CPF do executado, o que impossibilita a pesquisa junto aos 

órgãos conveniados a esse Juízo.

 Assim, intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para que 

forneça o número do CPF do executado, a fim de viabilizar a diligência 

requerida.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 12/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45751 Nr: 1850-36.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBA, BPA, MPA, ERPA, MPA, PPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 45751

 Vistos em correição.

 Diante da manifestação do executado às fls. 44/45 comunicando a 

quitação do débito alimentar em execução.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se 

houve o pagamento integral das prestações alimentícias objeto do pedido 

inicial.

 Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13164 Nr: 1571-65.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gentil Rego

 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:

 Código 13164

S E N T E N Ç A

Vistos em correição, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA GENTIL 

REGO, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 134/135 e 138/139).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 18/11/2016, conforme assinatura 

e recebimento do causídico aposta no documento (fls. 138/139).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos em apenso (cód. 

41941).

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21015 Nr: 1919-44.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Terezinha da Cunha Santin

 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:

 Decisão

Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo (fl. 106).

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito.

 Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas das testemunhas estão acostadas aos autos às fls. 66/67, 

desnecessário a repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do 

feito.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

20/02/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 2255-43.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aramis Sérgio Beltrami, Norma Cardoso Beltrami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Soares - OAB:5.196-MS, 

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:37156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos ID N.º 38465

Vistos em correição, etc.

INDEFIRO o requerido às fls. 165v, uma vez que os Requerentes não 

demonstraram exaurimento na busca pelo endereço do Executado.

Dessa forma, Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o atual e correto endereço do Requerido e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41941 Nr: 3009-48.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gentil Rego

 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:

 Código 41941

S E N T E N Ç A

Vistos em correição, etc.

Trata-se de execução de sentença, na forma do artigo 730 do CPC/1973, 

promovida por MARIA GENTIL REGO, devidamente qualificado, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV´s (fls. 

17/18) e dos respectivos Alvarás de liberação do valor (autos principais 

em apenso código 13164 - fls. 138/139).

 A parte exequente comunicou o levantamento do valor depositado, 

apresentando termo de quitação (autos principais em apenso código 

13164 - fls. 143/145).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

Constata-se que após a expedição dos RPV´s, houve a comunicação de 

depósito dos valores nos autos principais em apenso (código 13164 – fls. 

134/135). Em contínuo, os Alvarás foram expedidos e retirados pelo 

advogado da parte autora em 18/11/2016 (autos principais- código 13164 

– fls. 138/139).

 Seguiu-se manifestação da parte exequente nos autos principais (código 

13164 – fls. 143/145), informando a quitação dos valores em execução.

 Assim, tendo a parte devedora efetuado o pagamento do débito, e a parte 

autora comunicado o levantamento do respectivo valor.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.R.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45068 Nr: 1482-27.2015.811.0017

 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: Buzetti & Furia Ltda, Matheus Furia Buzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Mazieiro, Fábio Luis Cecilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Nos termos do Artigo 234 e ss do Código de Processo civil/2015, e em 

atenão à Seção 10 da CNGC/MT, impulsiono o feito para INTIMAR a D. 

Advogado JOSÉ GENILSON BRAYNER, OAB n° 19.179-A a DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS EM CARTÓRIO, no prazo legal de 3 (três)dais. 

Registro que há ato urgente a ser praticado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45604 Nr: 1802-77.2015.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Martins Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto – 

Lei 911/69, julgo procedente o pedido inicial, por seu turno torno definitiva 

a decisão de fl. 27/29-v, declaro rescindido o contrato celebrado entre os 

contendores e, via de conseqüência torno consolidada nas mãos do autor 

a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem alienado 

fiduciariamente, cuja apreensão liminar constituo definitiva.Condeno a 

requerida ao pagamento da custas processuais, honorários advocatícios 

que, atento aos ditames do art. 85, parágrafo 2º do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa.As verbas da condenação 

serão corrigidas monetariamente.Certificado o pagamento das custas ou 

anotado no Distribuidor (se necessário), arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 29 de 

Janeiro de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137136 Nr: 572-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciano Gomes Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Autos ID: 137136

Vistos em correição, etc.

Atento ao que dispõe o art. 66 da Lei de Execução Penal, em análise a 

decisão recorrida, bem como os fundamentos apresentados pela Defesa 

(fls. 131/132v), entendo que a decisão de fls. 119/120, proferida pelo Juiz 

que me antecedeu, deve ser mantida, uma vez que os efeitos de tal 

decisão já se esgotaram, restando ao Tribunal a análise recursal da 

decisão recorrida, o que torna inviável sua reapreciação por esta 

Magistrada.

Dessa forma, extraia-se o traslado dos documentos de fls. 02/14 e 

114/121, bem como o recurso de Agravo à Execução de fls. 122/126 e as 

contrarrazões recursais de fls. 131/132v, e os remetam ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 589 do CPP.

No mais, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido de fls. 133/134, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139576 Nr: 2183-17.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato da Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA
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Código n.º 139576

 Decisão

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade 

proposta por RAIMUNDO NONATO DA CUNHA BARBOSA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 Narra a exordial, em síntese, que o autor sempre exerceu atividade rural 

em regime de economia familiar e já atingiu a idade mínima legal para 

aposentar-se, fazendo jus a concessão da aposentadoria rural por idade.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do 

benefício pleiteado.

 Impugnação a contestação às fl. 61.

 E os autos vieram conclusos.

 Decido.

 O processo está 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.

 Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Como pontos controvertidos, fixo a comprovação do efetivo exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar pelo requerente, durante o 

período de carência legal.

 INTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento da 

causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

 Se tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, no mesmo 

prazo, apresentar o respectivo rol de testemunhas que pretendem ouvir 

em audiência de instrução.

 Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a respeito, 

entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras 

provas além das que já figuram nos autos.

 Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para, se for o 

caso, designar audiência de instrução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 16/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9357 Nr: 243-37.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorci Otto Bubans, Leonilda Paciente Luz Bubans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rulfo Barbosa, Marizete da Cruz Barbosa, 

Onilto Lagares de Faria, Maria Lopes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz da Silveira - 

OAB:24356/GO

 Código n.º 2005/111

Vistos em correição, etc.

Haja vista, manifestação da Fazenda Pública Estadual às fls. 164/170, bem 

como os pedidos descritos às fls. 167, o qual requerente que parte autora 

promova diligência no sentido de juntarem o material descritivo da área em 

questão Ao Instituto de Reforma Agraria (INCRA) Autarquia Federal, para 

identificação da área rural, na presente ação.

 Deste modo, defiro pedidos de fls. 167.

Intime-se a parte autora para que atenda aos pedidos da Procuradoria 

Estadual, no prazo legal.

 Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 08 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14356 Nr: 1022-21.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Nunes da Silva

 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:

 Código: 14356

 Sentença.

Vistos em correição.

OLIMPIA NUNES DA SILVA, devidamente qualificada na peça basilar 

ajuizou ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

invalidez ou benefício assistencial (LOAS), em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, sob o argumento de que é portadora de 

hipertensão arterial, augina pectoris e arritmia cardíaca, estando 

incapacitada para a vida laborativa.

 Narra a inicial, em síntese, que desde a adolescência a autora exerce 

atividade rural na companhia dos pais. Após casar-se continuou no labor 

rural em terras de terceiros. Relata não ter mais condições físicas para 

continuar trabalhando na lavoura, pois a doença lhe impossibilita de 

exercer esforços físicos.

 Requer que lhe seja assegurado o direito previsto no artigo 203, V, da 

Constituição Federal, no artigo 48 e 143 da Lei 8.213/91, pois encontra-se 

incapacitada para o trabalho e tarefas habituais.

 Citada, a Autarquia Requerida apresentou contestação, sustentando, em 

linhas gerais, que a autora não comprovou os requisitos legais para 

percepção do benefício previdenciário pleiteado. Pugna, por fim, pela 

improcedência do pedido (fls. 38/48).

 Determinada a realização de perícia, o laudo pericial foi acostado aos 

autos às fls. 61/66.

Seguiu-se a realização de audiência de instrução, com a oitiva de duas 

testemunhas da parte autora (fls. 85/87).

 Em contínuo, o M.M. Juiz proferiu sentença, julgando procedente o pedido 

da autora (fls. 88/92).

Apelação da Autarquia requerida às fls. 101/123 e contrarrazões às fls. 

126/131.

No julgamento do recurso, a Primeira Turma do TRF da 1.º Região 

ressaltou que se preenchidos os requisitos para a concessão de 

benefício diverso daquele pleiteado na inicial, perfeitamente possível e a 

sua concessão. Desse modo, como não comprovada a hipossuficiência 

financeira, um dos requisitos para a concessão do benefício assistencial, 

converteu o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos 

ao Juízo de origem (fls. 154/155).

 A parte autora acostou aos autos o comprovante do indeferimento do 

benefício em sede administrativa.

Elaborado o Estudo Social foi juntado aos autos às fls. 214/218.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares a serem apreciadas e irregularidades a serem 

sanadas, razão pela qual passo ao exame do mérito.

 Segundo o artigo 203 da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social. Esse benefício assistencial traz a garantia de um 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria subsistência ou tê-la 

provida por sua família.

Cumpre esclarecer que a assistência social é uma política de seguridade 

social não contributiva, que provê os mínimos sociais para garantir o 

atendimento às necessidades básicas do beneficiário. As condições para 

a concessão do Benefício de Prestação Continuada à pessoa com 

deficiência carente está contida nos artigos 20 e 21 da Lei 8.742/93.

 De acordo com o caso, necessários se faz a demonstração inequívoca, 

de forma cumulativa de:

• A existência de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, 

obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas;

• A condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 

vulnerabilidade; e

• Não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 

regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a 
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pensão especial de natureza indenizatória, bem como a remuneração 

advinda do contrato de aprendizagem.

 Quanto ao requisito de incapacidade no caso em exame, trata-se de 

pessoa portadora de Oligofrenia (CID 10–F71), suficientemente 

comprovada por meio de perícia médica, afirmando que a deficiência da 

demandante a incapacita para o trabalho (fls. 63/67).

 De acordo com o laudo pericial (fls. 62/66), a autora é portadora de 

hipertensão arterial I-10, arritmia cardíaca I-49.9 e angina pectores I-20.

 Em resposta aos quesitos, o perito afirmou que a patologia do qual a 

autora é portadora a impossibilita de praticar esforço físico como o 

desenvolvimento do trabalho na lavoura, sendo o quadro irreversível. 

Confirmou que a incapacidade da autora é permanente, total e definitiva (fl. 

62). Que se continuar a exercer trabalho braçal na lavoura, a patologia 

poderá agravar e oferecer perigo de vida.

 Por fim, em relação a quesito específico do Juízo, respondeu 

afirmativamente quanto a autora estar incapaz de exercer atividade para 

prover o seu sustento e de sua família (fl. 65).

 Perceptível, então, que o requisito da incapacidade definitiva para a 

concessão do benefício previdenciário restou evidente, não sendo a 

referida perícia impugnada pela Autarquia Requerida. A prova pericial 

produzida, diga-se de passagem, a única que poderia atestar a invalidez 

da requerente ou a sua incapacidade para o labor, é favorável ao pleito.

 Outrossim, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram 

uníssonas no sentido de que a autora se dedicava ao exercício de 

atividade rural, contudo não conseguia mais trabalhar dadas as limitações 

físicas decorrentes dos problemas cardíacos. Ambas relataram que em 

várias oportunidades tiveram que lhe prestar socorro (fls. 86/87).

 Não obstante a comprovação do tempo de serviço na zona rural, no 

período de carência exigido para a aposentadoria por invalidez, não tenha 

sido corroborado satisfatoriamente pela prova oral, as testemunhas 

confirmaram que a requerentes está impossibilitada de trabalhar.

 Quanto ao segundo requisito, qual seja, não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, o art. 20, § 3°, 

determina que deve ser considerada a renda mensal per capita inferior a 

¼ (um quarto) do salário mínimo.

 Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação n.º 4.374, 

relativa ao critério econômico para a concessão de benefício assistencial, 

reconheceu a inconstitucionalidade parcial por omissão do § 3.º, do artigo 

20 da Lei 8.742/93, sem pronúncia de nulidade, sob o fundamento de que 

permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem 

consideradas fora do alcance do benefício assistencial.

 Ademais, a aplicação desse dispositivo deve ser conjugada com o § 11 

do artigo 20 da Lei, o qual prevê que poderão ser utilizados outros 

elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e 

da situação de vulnerabilidade.

 Desse modo, a existência de miserabilidade deverá ser analisada no caso 

concreto com base em critérios subjetivos.

 Pois bem. Realizado Estudo Social, a situação de miserabilidade do grupo 

familiar e vulnerabilidade restou comprovada (fls. 214/218).

 Conforme relatado no laudo, a requerente está em vulnerabilidade social, 

passando por dificuldades financeiras e de locomoção. A casa onde mora 

é cedida e os filhos residem em outra localidade. Em entrevista, os 

vizinhos afirmam que a mesma não possui outros bens e recebe ajuda de 

terceiros para manter as despesas diárias.

 Assim, cumpridos os requisitos legais, a concessão do benefício 

assistencial à requerente de 1 (um) salário mínimo mensal, nos termos do 

artigo 20 da Lei 8.742/1993, é medida que se impõe.

 Dispositivo

 ANTE O EXPOSTO, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

julgo procedente o pedido e condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS, a conceder o benefício assistencial por invalidez a OLIMPIA 

NUNES DA SILVA, de acordo com o art. 20 da Lei n.° 8.742/1993, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito o que faço com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de prestação continuada (LOAS) a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da citação.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, confirmo a tutela antecipada dantes deferida.

 Havendo prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

 ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 10 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16166 Nr: 450-31.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alencar Rocha

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 16166

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para esclarecer o petitório de fl. 158, 

notadamente o extrato acostado às fls. 165/166, assim como para 

requerer o que entender de direito.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 16/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 1430-31.2015.811.0017

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eurico Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Matias Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 44985DECISÃOVistos em correição, etcNesta esteira, designo 

a perícia médica para o dia 23/07/2019, as 13h30min da tarde (por ordem 

de chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense do IML de Cuiabá (Rua 

Parecis, esquina com Av. Gonçalo Antunes de Barros; s/n – Bairro 

Carumbé).I – No ato da perícia, deverá o Réu estar munido de seus 

documentos pessoais, como também de atestado médico:1º) O 

denunciado era, ao tempo da ação ou omissão, portador de doença 

mental?2º) Em caso positivo, qual a doença?3º) Em caso negativo, 

apresentava ele desenvolvimento mental incompleto ou retardado?4º) Em 

virtude de doença mental, ou do desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era o acusado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 

do fato que cometeu?5º) Se era capaz de entender, estava, contudo, 

inteiramente incapacitado de determinar-se de acordo com esse 

entendimento?6º) Negativo o primeiro quesito, era o agente, à época do 
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fato, portador de perturbação da saúde mental?7º) Em virtude dessa 

perturbação, tinha ele a plena capacidade de entendimento da ilicitude do 

fato ou a de autodeterminação?8º) Negativos o 1º, o 4º, o 5º e o 6º 

quesitos e afirmativo o 3º, em virtude do desenvolvimento incompleto ou 

retardado, tinha o réu, à época do fato, plena capacidade de entendimento 

da ilicitude do fato ou a de autodeterminação?IV - Intime-se o Réu, na 

pessoa de seu representante legal, qual seja, o seu advogado, para 

apresentar os quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.V - Determino o 

Senhor Gestor que envie a Gerência de Psiquiatria Forense do IML de 

Cuiabá, cópia integral do processo principal, do presente incidente, bem 

como CD de Vídeo da audiência realizada, com antecedência mínima de 10 

dias úteis da perícia designada. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.São Felix do Araguaia - MT, 15 de Fevereiro de 2018.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 1120-88.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deovaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134469

Despacho

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão retro, diga a parte autora.

Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 16/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141251 Nr: 3221-64.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 3221-64.2017.811.0017 – CÓDIGO: 141251

Vistos em correição, etc.

Considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 14/15, 

pleiteando a não homologação do acordo celebrado no CEJUSC haja vista, 

que ao presente feito não possuem documentos comprobatórios de 

avaliação do referido lote negociado.

 Assim, intime-se o requerente para comprovar o valor venal do imóvel, 

objeto do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se

São Felix do Araguaia - MT, 08 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 04/2018/CA

A Excelentíssim a Senhor a Doutor a Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretor a do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

I – NOMEAR, o servidor Luciano Lacerda Nunes, no cargo de Assessor de 

Gabinete II, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste;

 II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião– MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25941 Nr: 311-64.2007.811.0098

 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: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP, EFdS, MAdS, MMSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Vinícius Alexandre de Melo e Rodrigues - 

OAB:8.027-A/MT

 Código: 25941

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 07 de maio de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 19-93.2018.811.0098

 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: Denise Aparecida Jorge da Cunha, Osvaldemi Nestor de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jorge da Cunha, Cleiton Jorge da Cunha, 

Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Benizia Jorge da Cunha Fontes, JOSE 

HENRIQUE SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O

 Código: 62233

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 07 de maio de 

2018, às 17h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 
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conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 233-89.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdOR, PCC-M, PCdC, HAPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667/O

 Código: 55411

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 07 de maio de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 1163-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidinéia Herrera Infante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Código: 56885

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 07 de maio de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Felipe Borges de Sá Gomes, Evandro Junior Pires de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 Código: 61425

Vistos.

Considerando a cota ministerial de fls. 264, em contato telefônico com o 

Gabinete da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT 

fora informado que o interrogatório do acusado Evandro Júnior Pires de 

Deus foi realizado, todavia por falha na gravação da mídia não ficou 

gravado no CD-R de fls. 263.

Deste modo, nos foi encaminhado via e-mail o interrogatório do acusado 

Evandro que segue no CD de mídia em anexo.

Assim, vistas as partes para apresentação das alegações finais.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54308 Nr: 778-96.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar dos Reis Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-A/MT

 Foi proposto ao réu o pagamento do restando da pena, sendo o 

pagamento de 02 (duas) parcelas no valor de R$ 215, 00 (duzentos e 

quinze reais).

DELIBERAÇÃO

Pela MM. Juíza foi deliberado:

 Vistos etc.

Considerando a aceitação da proposta por parte do recuperando, em 

pagar a quantia de 02 (duas) parcelas no valor igual de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) até o ultimo dia útil dos meses de março e abril, 

determino que o senhor Gestor Judiciário expeça a competente guia de 

recolhimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 972-33.2013.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Poquiviqui da Silva, Humberto 

Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, PAMELA 

WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288386

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, e ainda franqueio o 

prazo para juntada pelo advogado Jorge Antonio Gonçalves Júnior.

Tendo em vista que os Policiais Luiz Marcelo, apesar de devidamente 

requisitado, não compareceu, redesigno a presente audiência para o dia 

19/03/2018, às 16h50min, oportunidade na qual será efetuado o 

interrogatório dos acusados.

Requisite-se novamente o policial, advertindo-o que esta é a terceira 

oportunidade em que o policial é requisitado e não comparece ao ato e 

tampouco justifica sua ausência. No caso de nova ausência injustificada 

será determinada sua condução coercitiva bem como será condenado a 

arcar com as custas do adiamento da diligência, sem prejuízo de 

responder por crime de desobediência.

Em relação ao requerimento do Ministério Público, em análise aos autos, 

bem como em consideração ao comando legal disposto nos artigos 312, 

parágrafo único, e 282, § 4º do CPP, considerando a obrigação legal de 

manter atualizado o endereço nos autos, bem como em análise da 
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probabilidade/ risco de se furtar da aplicação da lei, considerando 

presentes os pressupostos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado Humberto Rafael Barbosa Lima.

Determino que a escrivania confeccione o respectivo mandado de prisão, 

encaminhando-o a autoridade policial.

Saem todos intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54726 Nr: 1107-11.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Martins Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Foi requerido pela advogada do recuperando juntada de documentos.

 Aberta a audiência de justificação, requereu a advogada a aceitação da 

justificativa juntada aos autos.

Pelo Ministério Público foi dito que aceitava a justificativa.

 DELIBERAÇÃO

Pela MM. Juíza foi deliberado:

 Vistos etc.

Defiro a juntada de documento pela advogada do recuperando.

Diante da manifestação favorável do Ministério Público em relação a 

aceitação da justificativa apresentada pelo recuperando, acolho a 

justificativa apresentada na forma requerida.

Encaminhem-se os autos ao setor competente para o cálculo da pena 

restante, conforme anteriormente determinado ás fls., 296 dos autos, com 

posterior intimação das partes para manifestação, em 05 (cinco) dias. Não 

havendo impugnação, o cálculo resta desde já homologado, devendo o 

recuperando ser intimado do mesmo.

Cumpra-se.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33833 Nr: 990-74.2014.811.0080

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD1O

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar o advogado da parte interessada para se 

manifestar nos autos, conf. Despacho de ref. 37

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32602 Nr: 1369-49.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GRECZYSZN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceder conforme Provimento do E. TJMT relacionado ao recolhimento 

das custas e arquivamento dos feitos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 774-94.2006.811.0080

 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: Luana Livi, Olivia Maria Castanha Livi

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18650 Nr: 447-76.2011.811.0080

 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): DIVINA MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA (procurador federal/INSS) - OAB:3691 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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.: 19084 Nr: 880-80.2011.811.0080

 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: Antonio Cândido

 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
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32029 Nr: 815-17.2013.811.0080

 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: JOSÉ ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625-A

 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.: 49374 Nr: 2241-25.2017.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens, Sirlei Maria Klein Steffens, OSVALDO 

STEFFENS, IDA STEFFENS, Hedimilton Alves, MARIZA CLIMACO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifestem 

sobre a certidão de ref. 2 (ausência de pagamento de custas/taxa 

judiciária), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 É o relatório. ROBISSON EUGENIO DORNER é terceiro adquirente e deverá 

ser intimado, conforme decisão de fls. 1286/ 1286v, para que cumpra o já 

determinado, sob pena de praticar ato atentatório (art. 77, I e IV), no prazo 

de 10 dias, de modo que JÁ FIXO A PENA EM 20% SOBRE O VALOR DA 

CAUSA, em razão da gravidade da conduta (elevadas quantias em xeque 

e falsidade de declarações prestadas em juízo). Intime-o, pessoalmente e 

via DJE, simultaneamente.Sem prejuízo, por cautela, DETERMINO A 

PENHORA no rosto dos autos de código 62253 (em trâmite na comarca de 

Vila Rica - MT), em que são partes FABIO MELO FERREIRA, FRANCO 

SOLON FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e LUIZA DA SILVA FERREIRA 

contra ROBISSON EUGENIO DORNER e outros. Oficie-se ao juízo de Vila 

Rica- MT. Int.Muito embora já haja deliberação anterior deste juízo em 

relação aos cálculos apresentados pela parte exequente, mas 

considerando-se as grandes somas envolvidas, o lapso temporal dilatado, 

bem como a necessidade de se evitar eventual excesso de execução, 

ENTENDO PRUDENTE a REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL 

para que elabore o cálculo correto e atualizado do débito, nos termos das 

sentenças já proferidas, que determinaram os índices específicos de 

atualização. Providencie-se, com urgência.Com a vinda dos cálculos, 

tornem os autos conclusos para análise dos pedidos referentes ao 

suposto excesso de execução (inclusive baixa de penhora e de 

bloqueio).Sem prejuízo, autorizo os atos de avaliação dos bens 

penhorados, requeridos em fl. 1561 “c”.Desde já, designo audiência de 

conciliação para o dia 03.04.2018 (às 13h – horário de Mato Grosso).Int. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39667 Nr: 361-32.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMIN KLIEWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 464-44.2013.811.0080

 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: AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 
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MESQUITA - OAB:4.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 Vistos.

SECRETARIA: Atualizar sistema Apolo cadastrando patrono da parte ré.

Após, publique-se com o seguinte teor:

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.: 18985 Nr: 782-95.2011.811.0080

 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: PEDRO JESUS DA MOTA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 1121-15.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA

 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.

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.: 43657 Nr: 2358-50.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NELCI WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 
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OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com 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 Busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19029 Nr: 825-32.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três L. Indústria e Comércio e Exportações de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE BEZERRA 

FONSECA - OAB:1873352-MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 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.: 40597 Nr: 727-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSIANE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 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.: 40624 Nr: 742-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria aparecida de Moraes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 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.: 40872 Nr: 883-59.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE RUBERT RUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 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.: 40908 Nr: 911-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40944 Nr: 931-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 41029 Nr: 977-07.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA RISSARDI KOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 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.: 43643 Nr: 2350-73.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 40947 Nr: 934-70.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOVEVA RUFINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 938-10.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE STAUB SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 952-91.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Lucia Perini Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos em correição.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36591 Nr: 238-71.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, sob pena de 

extinção.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 295-55.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41070 Nr: 531-07.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DOBRE MARTINS, JAIME DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 693-02.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DUTRA BOEIRA, EDSON SOARES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 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.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação (a exemplo do 

BACENJUD) ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41659 Nr: 757-12.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS DE MESQUITA, CARLOS 

HUMBERTO BARBOSA SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47676 Nr: 1361-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES, MARCOS 

VINICIUS PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15373 Nr: 93-59.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO OLIVEIRA LUSTOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Uma vez que o Acusado mudou de endereço sem informar ao Juízo e, 

instado a se manifestar, seu defensor permaneceu inerte, DECRETO a sua 

revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Como as testemunhas foram todas ouvidas, DECLARO ENCERRRADA a 

instrução processual.

Abra-se vista dos autos às partes, iniciando pelo Ministério Público, para 

que apresentem suas alegações finais.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38248 Nr: 986-06.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO, ELVES 

VIEIRA SILVA , CASSIA REGINA ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 403-84.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. RODRIGUES EPP, Evandro Pereira 

Rodrigues, Nilton Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41313 Nr: 636-81.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONSECA DE AGUIAR 

- OAB:38674

 Vistos em correição.

Intime-se a parte ré (DJE) para manifestação em 10 dias, apresentando as 

matrículas atualizadas dos imóveis.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41839 Nr: 812-60.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES - ME, MARCOS 

VINICIUS PESSOA GUEDES, JOÃO DEHON VIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Fernandes Guida 

Mascarenhas - OAB:OAB-BA 40.170

 Vistos em correição.

REF 20: Defiro o pedido, expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41857 Nr: 820-37.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA AMORIM DA SILVA ME, CLEIA AMORIM 

DA SILVA, LUIS MARIO JORGE DA SILVA, Valter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42298 Nr: 1003-08.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdADAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN, MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, proceda-se à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 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.

Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, 

havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 1165-66.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIVAN LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685/SP, Jose Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:12.363/SP, Leandro Andrade Coelho Rodrigues - 

OAB:237.733/SP, MELINA LEMOS VILELA - OAB:243283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15053 Nr: 1385-16.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos em correição.

OFICIE-SE, com urgência, a perita nomeada para que realize o estudo 

solicitado, obedecendo-se ao disposto na decisão de p. 407.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20525 Nr: 155-94.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Valadares Sales, LEANDRO ALVES 

TAVARES, UELTON SANTANA DE LIMA, JOHNATAN FERNANDES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Lúcia Helena Rodrigues da Silva 

Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Vistos em correição.

RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.
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Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 08 

(oito) dias, apresente suas razões recursais.

Após, INTIME-SE a Defesa dos Acusados para que, em igual prazo, 

apresentem suas contrarrazões recursais.

 Sem prejuízo, expeça-se o necessário para a intimação dos Acusados, 

seja por meio de carta precatória, seja pela via editalícia, dependendo da 

hipótese.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39439 Nr: 1538-68.2015.811.0079

 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 MARQUES - ME, Marcella Oliveira Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39638 Nr: 1666-88.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar endereço de parte. De igual forma, o sistema 

Bacenjud também não se justifica para tal finalidade.

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 (DJE) a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o 

que entende de direito, no prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40290 Nr: 259-13.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, sob pena de 

extinção

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41856 Nr: 819-52.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CRISTINA MARTINS GUIMARÃES ME, 

THAIS CRISTINA MARTINS GUIMARAES, DAVI BRITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43201 Nr: 1415-36.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Secretaria: Corrigir classificação do feito para "execução contra a 

Fazenda Pública".

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias, requerendo 

o prosseguimento do feito.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44431 Nr: 1973-08.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BONFIM ADORNO DE ASSIS, Vilson 

Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44944 Nr: 1998-47.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinei de Freitas Franco, João de Freitas 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que o requisito 

para a aplicação da constrição preferencial, por via eletrônica, do dinheiro 

depositado em conta corrente do devedor, nos termos dos artigos 655 e 

655-A do CPC, é a citação válida sem pagamento ou nomeação de bens à 

penhora.

Sendo assim, indefiro o pedido de penhora "on line", via BACENJUD, uma 

vez que a parte executada sequer foi citada.

Cite-se na forma requerida. Expeça-se o mandado. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48120 Nr: 1681-86.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa, MARCOS VINICIUS 

PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

REF18: Secretaria: providenciar o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 2196-24.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA MARTINS, Zilmar Brasil 

Macedo, Divino Martins Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado. Proceda-se conforme 

requerido. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51732 Nr: 3342-03.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdADAeX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA, LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, proceda-se à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 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.

Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas, e/ou, 

havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52102 Nr: 3526-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICESIO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 3599-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 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.: 52269 Nr: 3600-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva, LEANDRO 

GONÇALVES DOS SANTOS, WILDES OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 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.: 52270 Nr: 3601-95.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva, ADÃO ANTONIO 

JARDIM, ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 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. 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11728 Nr: 1692-38.2005.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO INÁCIO DE FRUTUOSO, 

GUSTAVO MOREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Nemuel dos Santos Moreira - 

OAB:33831/GO

 Vistos em correição.

Uma vez que a r. sentença já transitou em julgado, EXPEÇAM-SE os ofícios 

necessários, assim como as competentes guias de execução penal.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 1897-52.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883/A

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme termo de audiência de 

p. 124, a Vítima foi intimada, mas não compareceu à audiência, e a carta 

precatória foi devolvida sem a sua oitiva.

Desta forma, sendo a oitiva da Vítima imprescindível para o julgamento, 

expeça-se nova carta precatória para a Comarca de São Félix do 

Araguaia, com a finalidade de ouvir a Vítima Aline.

Atente-se a escrivania que a Vítima deve ser ouvida a respeito dos fatos 

descritos nos autos de Cód. 35228, 35229 e 35230, instruindo-se a 

precatória com as peças necessárias referentes aos três processos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35229 Nr: 1898-37.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme termo de audiência de 

p. 124 (juntado nos autos Cód. 35228), a Vítima foi intimada, mas não 

compareceu à audiência, e a carta precatória foi devolvida sem a sua 

oitiva.

Desta forma, sendo a oitiva da Vítima imprescindível para o julgamento, 

expeça-se nova carta precatória para a Comarca de São Félix do 

Araguaia, com a finalidade de ouvir a Vítima Aline.

Atente-se a escrivania que a Vítima deve ser ouvida a respeito dos fatos 

descritos nos autos de Cód. 35228, 35229 e 35230, instruindo-se a 

precatória com as peças necessárias referentes aos três processos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35230 Nr: 1899-22.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme termo de audiência de 

p. 124 (juntado nos autos Cód. 35228), a Vítima foi intimada, mas não 

compareceu à audiência, e a carta precatória foi devolvida sem a sua 

oitiva.

Desta forma, sendo a oitiva da Vítima imprescindível para o julgamento, 

expeça-se nova carta precatória para a Comarca de São Félix do 

Araguaia, com a finalidade de ouvir a Vítima Aline.

Atente-se a escrivania que a Vítima deve ser ouvida a respeito dos fatos 

descritos nos autos de Cód. 35228, 35229 e 35230, instruindo-se a 

precatória com as peças necessárias referentes aos três processos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 1927-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 49519 Nr: 2334-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Luz Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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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.

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.: 49634 Nr: 2399-83.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 49668 Nr: 2416-22.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MENDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49766 Nr: 2475-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JACIRA TCATCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49910 Nr: 2542-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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
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 Cod. Proc.: 49994 Nr: 2602-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENACY RODRIGUES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos 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.: 50048 Nr: 2638-87.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Aires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 50093 Nr: 2665-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos 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.: 50254 Nr: 2710-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA SANTOS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.
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Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 2711-59.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENÇO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 50381 Nr: 2741-94.2017.811.0079

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO JUVENAL MANFRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 2798-15.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Wilson Cesario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 51210 Nr: 3087-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSA, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51438 Nr: 3207-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Fiáia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 3233-86.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 
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OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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.: 51490 Nr: 3235-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIZA BEZERRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos 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.: 51634 Nr: 3306-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos 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.: 51694 Nr: 3334-26.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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 
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não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47249 Nr: 1117-10.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFDS, PdSS, JPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17.880-A

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes (desconheço a petição de REF 35 porque se trata de petição inicial 

de negatória de paternidade, devendo seguir o rito próprio, de acordo com 

o CPC).

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51830 Nr: 3399-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OBM, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardando decurso de prazo. Certifique-se. Após, intime-se a parte 

autora para apresentar réplica. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33335 Nr: 143-75.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES ANTÔNIO DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O, RAYSSA MORGANA SANTOS SILVA - 

OAB:21.510/MT

 Vistos em correição.

Com razão a Defesa do Acusado, vez que o oficial de justiça não cumpriu 

o mandado corretamente.

 Entretanto, ainda que não cientificado expressamente, uma vez que o 

Acusado Marques aceitou as condições ofertadas, HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO nos termos propostos pelo 

Representante do Ministério Público, em sua cota ministerial e, assim, 

SUSPENDO o processo por 2 (dois) anos.

 No prazo indicado, o Acusado deverá comprovar o cumprimento das 

condições constantes na proposta ministerial, devendo ser contado o 

início do prazo já a partir do mês de novembro de 2017, ocasião em que 

esteve presente na escrivania do juízo.

Esgotado o respectivo prazo, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34983 Nr: 1686-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Dada a certidão (Ref: 33), intime-se o Dr. Deusiano Ferreira dos Santos 

para que apresente resposta escrita, bem como a procuração outorgada 

pelo Acusado.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42790 Nr: 1271-62.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:OAB/MT 18.256

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47204 Nr: 1090-27.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

 Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

 Aguardem-se os autos em cartório à adequação da pauta de audiências.

 Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 493-29.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINEL JOSE DA HORA, EUGÊNIO DE 

SOUZA BELÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Ainda que os Acusados venham regularmente se apresentando em juízo, 

observo que, até hoje, não consta dos autos o cumprimento do mandado 

de citação do Acusado Eugênio.

Assim, CUMPRA-SE o mandado de citação do Acusado Eugênio, nos 
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termos da decisão inicial.

Sem prejuízo, INTIME-SE o advogado do Acusado Aguinel para que 

apresente resposta escrita.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 744-47.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais em 

ambas as Comarcas e a colisão das pautas de audiências, deixo, por ora, 

de designar audiência de instrução.

Aguardem-se os autos em cartório a adequação da pauta de audiências.

Em momento oportuno, tornem conclusos para designação de data para a 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50090 Nr: 2663-03.2017.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Karen Santos 

Carneiro - OAB:20480-O

 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.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda, conforme requerido.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 08/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 I – EXONERAR a Sra. POLYANA PINHO DOMINGUES, brasileira, solteira, 

matricula 35157, portadora do RG 188477-2 SSP/MT e CPF: 

048.480.821-45, do cargo de ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do 

Fórum desta Comarca, com efeitos a partir da publicação.

II – NOMEAR Sra. POLYANA PINHO DOMINGUES, brasileira, solteira, 

matricula 35157, portadora do RG 188477-2 SSP/MT e CPF: 

048.480.821-45, do cargo de ASSESSORA DE GABINETE II, PDA-CNE, do 

Fórum desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício.

III – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 20 de Fevereiro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 1143-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdC, KCdCG, KCdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1143-65.2012.811.0052 (Código: 31282)

 Vistos.

Considerando o certificado às fls. 98, verifico que o expediente do núcleo 

da DPE encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, 

razão porque NOMEIO como defensor dativo da autora, o advogado 

CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (hum) URH’s, ou seja, 

R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o 

final do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze dias), inclusive com a devolução de prazo.

Ademais, considerando as informações pertinentes ao endereço da parte 

executada às fls. 98, PROCEDA-SE com a intimação do mesmo no 

endereço ali indicado, utilizando dos meios mais céleres para tal mister, 

observando a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44216 Nr: 944-67.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elves Roque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para se manifestar acerca da certidão 

constante na ref.: 12.

Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 119-02.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 
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OAB:OAB/MT 22.398/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o advogado do acusado para manifestar, tebdi em 

vista a juntada dos oficios de refs. 70 e 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35263 Nr: 123-34.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR CARDOSO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na retro decisão 

e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso(artigo 466 

do CPC), para responder os quesitos já apresentados pelas partes;2)FIXO 

os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, 

IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação 

do novo médico perito, bem como da data e local da realização da 

perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO 

GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em relação ao médico Dr. 

Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos termos do que dispõe o 

artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia desta decisão.Após, 

tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36520 Nr: 589-28.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Terezinha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na retro decisão 

e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso(artigo 466 

do CPC), para responder os quesitos já apresentados pelas partes;2)FIXO 

os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, 

IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação 

do novo médico perito, bem como da data e local da realização da 

perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO 

GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em relação ao médico Dr. 

Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos termos do que dispõe o 

artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia desta decisão.Após, 

tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38448 Nr: 96-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 96-17.2016.811.0052 – Código: 36864

DESPACHO

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifiquei que a parte autora era assistida pela 

Defensoria Pública, que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta 

Comarca. Dessa forma, INTIME-A para informar se possui condições 

financeiras para constituir advogado, devendo o Senhor Oficial de Justiça 

certificar a resposta.

Caso não possua condições para a contratação, desde já Isso posto, 

NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Vista ao MP, a fim de que se manifeste quanto à CP juntada à ref. 26

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 617-93.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na retro decisão 

e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso(artigo 466 

do CPC), para responder os quesitos já apresentados pelas partes;2)FIXO 

os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, 

IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação 

do novo médico perito, bem como da data e local da realização da 

perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 
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Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO 

GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em relação ao médico Dr. 

Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos termos do que dispõe o 

artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia desta decisão.Após, 

tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 683-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaldo Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na retro decisão 

e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso(artigo 466 

do CPC), para responder os quesitos já apresentados pelas partes;2)FIXO 

os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, 

IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação 

do novo médico perito, bem como da data e local da realização da 

perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO 

GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em relação ao médico Dr. 

Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos termos do que dispõe o 

artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia desta decisão.Após, 

tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37417 Nr: 878-58.2015.811.0052

 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: Elviro da Rocha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Augusto de Oliveira 

Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, 1)REVOGO a nomeação do perito indicado na retro decisão 

e NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso(artigo 466 

do CPC), para responder os quesitos já apresentados pelas partes;2)FIXO 

os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, 

IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.3)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.5)INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação 

do novo médico perito, bem como da data e local da realização da 

perícia;6)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre a higidez mental do 

interditando.7)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS 

PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;8)Notifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.9)OFICIE-SE AO CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO, para que tome as medidas 

cabíveis em relação ao médico Dr. Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 

6.816, nos termos do que dispõe o artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando 

cópia desta decisão.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE 

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49753 Nr: 100-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 100-83.2018.811.0052 – Código 49753

Vistos em correição.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de VICENTE DE ALMEIDA FILHO 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor do réu hipossuficiente, DEVENDO A SECRETARIA REMETER OS 

AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA FORMA DO ART. 396-A 

DO CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 2436-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Uender Zanol, EMZ, Kauhama Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo com as 

advertências de praxe.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46988 Nr: 2443-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilmarcia Cochoi do Nascimento, KCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

EXPEÇA-SE nova precatória para a Comarca de Cuiabá, para a efetiva 

citação do Requerido.

Após as manifestações das partes, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o 

que entender de direito, nos termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46986 Nr: 2441-19.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elisiane de Oliveira Souza, GOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA 

SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 1660-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Carlos Mauricio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:2434-3

 Autos sob o Código: 45470

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Tendo em vista o mandado de intimação encaminhado à ref.14, 

aguarde-se o seu cumprimento, bem como certifique-se acerca de 

eventual transcurso de prazo e/ou devolução.

Acaso noticiada a hipossuficiência do acusado e com base nos princípios 

do Contraditório e Ampla Defesa estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, 

bem como a suspensão do expediente do núcleo da DPE, por força da 

Portaria de nº 779/2017DPG, NOMEIO desde já, como Defensor Dativo o 

Dr. LUIZ GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24.343/O, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do réu.

Outro cenário, certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49357 Nr: 3605-19.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CAMILO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;
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b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 3656-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberson Messias Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48957 Nr: 3417-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Sebastião Tenorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 1930-21.2017.811.0052

 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: Lucídio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Autos n. 1930-21.2017.811.0052 (Código 46074)
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Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46081 Nr: 1935-43.2017.811.0052

 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: Rute Vicente de Assis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Processo n.º 1935-43.2017.811.0052 – Código: 46081

Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48586 Nr: 3220-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Autos n. 3220-71.2017.811.0052 (Código: 48586)

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 
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requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48956 Nr: 3416-41.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1931-06.2017.811.0052

 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: Cleves Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48669 Nr: 3263-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uziel Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 1934-58.2017.811.0052

 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: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Processo n.º 1934-58.2017.811.0052 – Código: 46080

Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46910 Nr: 2378-91.2017.811.0052

 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: Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

 Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 
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depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 2364-10.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceir Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48707 Nr: 3279-59.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Fernandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2381-46.2017.811.0052

 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: Josina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 3215-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercílio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 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: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Processo n.º 2389-23.2017.811.0052 – Código: 46919

Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 
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arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 1932-88.2017.811.0052

 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: Lucio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48538 Nr: 3184-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecir Croneu de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 
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DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 3179-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenildo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante.

Requer ainda a dispensada a realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem como as benesses da justiça 

gratuita ou recolhimento das custas ao final da demanda.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC, tendo em vista a manifestação da requerente.

DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2375-39.2017.811.0052

 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: Adjanio Tessinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos em correição.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

a juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda as benesses da justiça 

gratuita.

Pois bem.

A liquidação de sentença é dividida em duas espécies, quais sejam, por 

arbitramento e ou procedimento comum, ambas previstas no Código de 

Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de sentença 

por procedimento comum, o CPC traz em seus artigos 509, II, e art. 511, 

que tal espécie será aplicada quando a apuração do quantum debeatur 

depender de produção de prova sobre fato novo.

 Havendo necessidade de produção de provas na presente demanda, 

DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, 

do CPC.

CONCEDO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ressaltando a 

possibilidade de revogação a qualquer tempo, caso as declarações de 

hipossuficiência sejam inverídicas.

DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação.

 Por todo exposto:

 1) INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:

a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO CPF 

DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar;

b) Querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;

3) Por outro lado, se juntados os documentos e apresentada a 

contestação, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46985 Nr: 2440-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Samia dos Santos Gervazio, Kauã Antônio Santos de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Lima Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 
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desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses do requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 2436-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Uender Zanol, EMZ, Kauhama Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, e para patrocinar os 

interesses do requerido, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atuem como advogados 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Após aceitação do encargo, devolvo o prazo para o defensor dativo do 

requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

resposta.

Após decurso do prazo com ou sem manifestação, VISTAS AO MPE.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49680 Nr: 81-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Denilda Elias Ribeiro, Luis Gustavo Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benilton Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da não comprovação da renda do alimentante, somada à 

quantidade de filhos, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, observando a conta 

indicada na alínea "d" da exordial.CITE-SE o requerido para apresentar 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC/15 

e sob as penalidades previstas no art. 344 do mesmo diploma.Ademais, 

sem prejuízo das diligências encimadas, DETERMINO que designe 

audiência de conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo 

conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser intimado o requerido/réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015.INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as partes que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos.Não obtida a autocomposição, sairá a 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial 

de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir 

advogado. Procedam-se ao cadastro do patrono substabelecido nos 

autos.CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49868 Nr: 182-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº. 182-17.2018.811.0052 – Código nº 49868

Vistos em correição.

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 31), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo “códex”.

 Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 05 DE 

ABRIL DE 2018 ÀS 14H30MIN, ocasião que serão ouvidas as testemunhas 

de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório dos acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE o diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada para que conduza o réu à aludida solenidade.

CIÊNCIA ao MPE e à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49680 Nr: 81-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Denilda Elias Ribeiro, Luis Gustavo Ribeiro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benilton Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/4/2018, às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 41947 Nr: 1983-36.2016.811.0052

 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: TAdS, YA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos.

Em que pese o pugnado pela DPE à ref. 34, verifico que o expediente do 

núcleo da DPE encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, razão porque DETERMINO a intimação pessoal da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria de Vara 

desta comarca e informe acerca da sua possibilidade ou não de constituir 
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um advogado.

Acaso hipossuficiente, desde já, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB/MT 21.378, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 01 (hum) URH, ou seja, R$ 

880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos) para atuar até o final 

do feito, no qual deverá ser ABERTO VISTA para manifestação, inclusive 

com a devolução de prazo.

Após, ao MPE para parecer.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47022 Nr: 2464-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Roseni Alves dos Santos, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geybson Martins Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41947 Nr: 1983-36.2016.811.0052

 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: Thaís Alves dos Santos, YA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos em correição.

De pronto, em que pese os autos terem me vindo conclusos, DETERMINO 

que SE CUMPRA o remanescente da r. decisão retro de ref. 36 quanto à 

nomeação de Amós Medeiros dos Santos como defensor dativo da 

requerente, porém, no que tange aos honorários retifico-os para que 

sejam fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

Após, com o parecer ministerial, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44220 Nr: 948-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raissa Deon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44706 Nr: 1213-09.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 2449-93.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina Viscovini Valverde, VNVV, LVVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Valverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ C. 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 
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importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-03.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 10:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000046-03.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

35.069,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-85.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A MARCOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 10:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000047-85.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN KARLA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENITA RIBEIRO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 08:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000048-70.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

32.470,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000049-55.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

24.674,22; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-89.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SALTO DO CEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624/O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

1000146-89.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MUNICIPIO DE SALTO DO CEU 

REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos em 

correição. Verifico que o pedido de id. 10300365 trata-se de verdadeiro 

pedido de reconsideração da decisão que deferiu a antecipação dos 

efeitos de tutela (id. 9913178), o qual não tem previsão legal no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis. Para se insurgir contra decisão judicial só há 

uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Assim, de 

acordo com as considerações encimadas, INDEFIRO o pedido de 
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reconsideração, mantendo a decisão tal como foi proferida, tendo em vista 

que não houve o aporte de qualquer outra documentação que alterasse a 

situação fática já analisada sob uma ótica de cognição sumária. Desta 

forma, considerando a recalcitrância do Requerido em cumprir com a 

ordem judicial, APLICO-LHE multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos 

reais), oportunidade em que DETERMINO o fiel cumprimento dos comandos 

já emanados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-74.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA OAB - RJ0202650A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010294-74.2016.8.11.0052 REQUERENTE: CLARICE MAGALHAES DE 

SOUZA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., LG 

ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Autorizada pelo disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial e, também, CONSIDERANDO o contido na 

petição inicial, na peça contestatória e na impugnação a contestação, 

passo a análise da demanda. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia 

suscitada pela Reclamada, tendo em vista que os documentos acostados 

no processo são suficientes para o deslinde da lide. Passo ao julgamento 

do mérito da presente demanda. O Reclamante alega em sua petição 

inicial: - que adquiriu um aparelho 01 (um) celular bloqueado L90 dual 

branco LG, no valor de R$ 594,70 (quinhentos e noventa e quatro reais e 

setenta centavos) - que após alguns meses após de uso, o aparelho 

parou de funcionar sem motivo aparente; - que acionou a garantia, 

sobrevindo laudo informando que o aparelho teve contato com líquido e 

que apresentava princípio de oxidação; - que o aparelho não teve 

qualquer contato com água; Por fim, pugna pelo ressarcimento de danos 

morais e materiais pelo defeito do produto. A Reclamada sustenta em sua 

defesa, a má utilização do produto como causa do defeito apontado, sem 

qualquer responsabilidade da fabricante. Resta incontroversa a aquisição 

pelo Autor de um aparelho celular marca LG, conforme nota fiscal 

acostada na id. 5295297. Também incontroverso que o produto 

apresentou vício que o tornou impróprio ao uso, parando de funcionar, 

conforme laudo técnico 5295277. Por seu turno, controvertida a 

responsabilidade da Reclamada do produto pelo vício retratado nos autos. 

De início, friso que certa a relação de consumo mantida entre as partes, 

contudo, não aplica a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o 

próprio Autor juntou ao processo a prova de que o aparelho celular por ele 

adquirido apresentou defeito em virtude de exposição à umidade ou 

contato com líquidos, consoante se infere do laudo técnico acostado na id 

5295277. Desse modo, os possíveis fatores apontados pelo referido laudo 

como causadores do não funcionamento do produto caracterizam o “mau 

uso” por parte do consumidor, resultando, portanto, na perda de cobertura 

da garantia. Nesse sentido, insta registrar que o laudo técnico juntado aos 

autos demonstra por meio de fotografias, detalhadamente, a forma pela 

qual se deu o processo de oxidação da placa principal, apontando como 

determinante a infiltração de líquidos no aparelho. Muitas podem ter sido as 

causas da infiltração: queda do aparelho em ambiente líquido, derrubada 

de líquido sobre o aparelho, exposição à excessiva umidade, tal como a 

reiterada exposição do aparelho ao vapor de água, durante um banho, por 

exemplo. O que não se pode negar, porque devidamente evidenciado no 

laudo, é que houve infiltração de líquidos no interior do aparelho. Portanto, 

os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos 

decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade. Desta feita, em 

que pese à negativa do demandante a respeito dos fatores que 

ocasionaram a oxidação, é certo que o Autor não apresentou qualquer 

justificativa plausível, para que o aparelho estivesse em tais condições, o 

que reforça a conclusão de que tenha havido uso inadequado. Tal 

hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do 

defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual. 

Assim, a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e leva, 

inevitavelmente, à exclusão de responsabilidade da Reclamada, uma vez 

que restou afastada a hipótese de vício de qualidade no produto. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

APARELHO DE TELEFONIA CELULAR COM DEFEITO. LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DA FABRICANTE QUE 

INFORMA OXIDAÇÃO POR EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À UMIDADE E 

IMERSÃO EM MEIOS LÍQUIDOS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO CONFIGURADO. 

IMPROCEDÊNCIA. 1 - A autora adquiriu aparelho de telefonia celular da loja 

demandada em fevereiro de 2011. Em razão de problemas técnicos, levou 

o aparelho ao fabricante Nokia em 03/10/2011. Em 25/01/2012 foi 

encaminhado para assistência técnica, 2 - O laudo técnico apresentado 

pela assistência autorizada da fabricante, juntado pela parte autora (fls. 

18/20), constatou oxidação resultante de exposição à umidade excessiva 

e imersão em meios líquidos. Concluiu, portanto, pelo mau uso do aparelho. 

3 - Vício do produto não configurado, indícios de uso inadequado do 

celular pela consumidora. Exclusão da responsabilidade das empresas 

requeridas. 4 - Não há se falar, portanto, em danos materiais e morais a 

serem ressarcidos. 5 - Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004668521, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 

27/08/2014)”. Portanto, não caracterizado ato ilícito, não há dano moral a 

ser indenizado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. JUÍZA TOGADA, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-13.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010408-13.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte REQUERENTE: JEAN CARLOS DA SILVA Parte REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor da 

condenação ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa 

de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim a decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença Id. 

10610343 Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-65.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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MAGACI SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010411-65.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte REQUERENTE: MAGACI SILVA VIEIRA Parte 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 20 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor da 

condenação ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa 

de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim a decisão judicial transitada em julgado poderá ser 

levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença Id. 

10610381 Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-50.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8010412-50.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MICHELE CRISTIANE 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. RIO BRANCO, 20 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do valor da condenação ou comprovar que já o fez, sob pena 

de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J 

do Código de Processo Civil, assim a decisão judicial transitada em julgado 

poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o 

prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: 

Sentença Id. 10610422 Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-45.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010380-45.2016.8.11.0052 REQUERENTE: VALDIR ELIZIARIO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 

de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. 

Primeiramente, não há que se falar da necessidade da inclusão da 

empresa ANATEEL no polo passivo da demanda, uma vez que a 

contratação direta e consequente, prestação de serviços emana da 

empresa ré/TIM, bem como ausentes os requisitos para tanto, nos termos 

do art.113 do NCPC. Também não há que se falar em incompetência do 

juizado especial em face de necessidade de perícia técnica, uma vez que 

no caso verifico desnecessária. A demanda não está pautada em 

complexidade e o conjunto probatório constante nos autos são suficiente 

para uma cognição exauriente. Além disso, há nos autos uma vasta 

numeração de protocolos de atendimentos indicados na exordial que 

comprovam a sua omissão e relutância para sanar as irregularidades, o 

que de pronto demonstram o interesse processual. Destaca-se que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de outubro e final de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou 

informações e a resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. 

No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 
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ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70033267634 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO 

DE TELEFONE QUE VEIO A SER CLONADO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Restando 

incontroverso fato de clonagem do telefone do autor, ocasionando, 

inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do serviço, impõe-se a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização. Verba 

indenizatória a que o autor faz jus em razão das circunstâncias fáticas do 

caso concreto, considerando o período em que restou sem a prestação 

dos serviços em razão do bloqueio de sua linha telefônica Quantum 

indenitário mantido..” Desta feita, foi demonstrada que houve falha no 

serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a concessão 

de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente de qualquer 

ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, as documentações 

juntadas na inicial comprovam o descaso da empresa reclamada em 

promover os amparos assistenciais devidos, bem como a solução dos 

dissabores vivenciados, ou seja, a suspensão/bloqueio de suas 

respectivas linhas telefônicas e acesso à internet por tempo, àquela 

época, indeterminado. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Assim, 

em decorrência da falha da prestação de serviços para parte requerida, 

ocorreu o dano moral à parte autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de 

forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum 

do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos moraiscausados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro 

grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010380-45.2016.8.11.0052 REQUERENTE: VALDIR ELIZIARIO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

por dano moral por falha na prestação do serviço movida em face da 

requerida TIM CELULAR S/A. Alega a parte requerente que é cliente da 

parte requerida por possuir celular, o que comprovou com a juntada de 

documentos. As partes compareceram na solenidade conciliatória, 

contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, apresentaram 

contestação e impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que 

existem áreas de sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no 

período não houve apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, 

mas sim houve a ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a 

requerida única operadora de celular que presta serviço à municipalidade 

e que no período mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo 
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de realizar audiência instrutória, com base no artigo Art. 374, I do CPC, já 

que fatos notórios não dependem de prova e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. 

Primeiramente, não há que se falar da necessidade da inclusão da 

empresa ANATEEL no polo passivo da demanda, uma vez que a 

contratação direta e consequente, prestação de serviços emana da 

empresa ré/TIM, bem como ausentes os requisitos para tanto, nos termos 

do art.113 do NCPC. Também não há que se falar em incompetência do 

juizado especial em face de necessidade de perícia técnica, uma vez que 

no caso verifico desnecessária. A demanda não está pautada em 

complexidade e o conjunto probatório constante nos autos são suficiente 

para uma cognição exauriente. Além disso, há nos autos uma vasta 

numeração de protocolos de atendimentos indicados na exordial que 

comprovam a sua omissão e relutância para sanar as irregularidades, o 

que de pronto demonstram o interesse processual. Destaca-se que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de outubro e final de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou 

informações e a resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. 

No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70033267634 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO 

DE TELEFONE QUE VEIO A SER CLONADO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Restando 

incontroverso fato de clonagem do telefone do autor, ocasionando, 

inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do serviço, impõe-se a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização. Verba 

indenizatória a que o autor faz jus em razão das circunstâncias fáticas do 

caso concreto, considerando o período em que restou sem a prestação 

dos serviços em razão do bloqueio de sua linha telefônica Quantum 

indenitário mantido..” Desta feita, foi demonstrada que houve falha no 

serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a concessão 

de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente de qualquer 

ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, as documentações 

juntadas na inicial comprovam o descaso da empresa reclamada em 

promover os amparos assistenciais devidos, bem como a solução dos 

dissabores vivenciados, ou seja, a suspensão/bloqueio de suas 

respectivas linhas telefônicas e acesso à internet por tempo, àquela 

época, indeterminado. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Assim, 

em decorrência da falha da prestação de serviços para parte requerida, 

ocorreu o dano moral à parte autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de 

forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum 

do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 
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repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos moraiscausados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro 

grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 678-48.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizete Isabel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos 

morais movida por LIZETE IZABEL DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE ROSÁRIO OESTE, e o faço para condenar o réu ao pagamento de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

experimentados pela autora, 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 o evento danoso, no caso a 

dispensa indevida, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 

161, § 1º, CTN). Por consequência, extingo o processo com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de Processo Civil.....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52363 Nr: 531-56.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao Autor, para dar andamento no feito no prazo legal ou

 atualizar os débitos, sob pena de extinção.

Cumpra-se providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 501-55.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - 

OAB:OAB/MT 11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

16.016-0

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes da audiencia designada para oitiva das 

testemunhas no dia 28/02/2018 as 17h00, na Comarca de Nova Mutum - 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52766 Nr: 881-44.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTEP - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público 

de Mato Grosso, Abgair Ruth da Silva, Alcides Antonio de Almeida, Alice 

Rainha da Silva, Basília da Silva, Antonia Delfino Arruda, Anadir Valentina 

de Sá e Silva, Assioli Martins de Castro, Berenice Lourença Mendes 

Teixeira, Ariane Amiki da Silva, Ana Maria de Magalhães Silva, Antonia 

Maria da Silva, Elsa Micheletti, Erziete dos Santos Medeiros, Celia Oliveira 

Santos, Claudeir Aparecida de Oliveira, Divina Maria da Silva Roberto, 

Dulcinéia Lourdes Pires de Camargo Araujo, Erdinete Ferreira da Silva, 

Edna Aparecida Alves, Eliane Xavier da Silva, Deisilene Eva de Arruda, 

Dalmina Moser dos Santos, Dirce Regina Correa da Luz, Edna Trajano 

Silva, Egislayne Batista de Almeida, Eladir de Assunção Aguiar Oliveira, 

Elaine Benedita Cardoso de Sá, Eunice Seniz de Souza Zark, João 

Gualberto de Almeida, Hugolina Maria de França, Leonice Helena Pereira 

de Abreu, Idejane de França, Flávia Maria de Lima, Jusélia Maria Nonato, 

Kátia Cilene Alves Pereira, Lucila Maria de França Almeida, Lucimar da 

Cruz Messias, Job Dias Ferreira, Jucilei Vital de Oliveira, Jovania Elza 

Teixeira da Silva, Lucia Vanil Moser Canam, Jane Márcia Talarico, Genesio 

Nogueira Neponoceno, Maria Alice Barroso dos Anjos, Jucilene Santana 

Hahn, Jucineia Souza Linhares, Jacinto Benjamim Pereira, Iza Soares de 

Oliveira, Laides Delboni de Andrade, Leidiany Clemente de Araújo, 

Laudicea Almeida da Silva, Marcos Lopes Paiva, Iraci Santos Silva, 

Guiomar da Cruz Messias, Inês Maria Rodrigues, Jacira Rodrigues de 

Moraes, Janaina de Oliveira Velasco, Joziane de Oliveira Silva, Lucilene 

Ferreira Araujo, Silvana de Souza Pereira Berto, Paulo Antonio Corrêa, 

Marlene Benedita Pinto, Valdirene Cardoso de Moraes, Rosemeyre Dias 

Ferreira de Souza, Zélia Lúcia de Lima, Marina Figueiredo da Paixão, 

Nivaldo José de Souza, Vanúzia Araújo Alves de Souza Santos, Maria 

Aparecida Toledo, Maria Auxiliadora de Brito, Nilzete Lemes de Moraes, 

Virgínia Aparecida da Silva, Marianne Trajano de Araújo, Rosidelma 

Ferreira da Costa, Sueli Borges de Oliveira, Zenaide Paulina de Oliveira, 

Nerzira Maria da Silva Almeida, Maria da Conceição Goes, Sandra 

Gonçalina Malheiros, Maria Luiza da Silva, Solange Auxiliadora das 

Chagas, Miriam de Almeida e Silva Nascimento, Terezinha Schimidtt de 

Oliveira, Rosemir Evangelista da Cruz, Meiry Conceição da Silva, Maria de 

Lourdes Corrêa Almeida, Maria Eloiza da Silva, Simone Micheletti, Sueli 

Evangelista da Silva, Tatiane Trajano Mendes, Valdineia Ferreira da Silva, 

Zilda dos Santos Pereira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT., rep. legal João 

Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:OAB/MT 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Proviimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos autos em relação ao pleito de fls. 831 e 

documentos que o acompanham.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 53792 Nr: 1884-34.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 713 de 746



Regidos por 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): V. Kestring - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar andamento no 

feito no prazo legal ou

 atualizar os débitos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 1533-22.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nélia Haddad, Maria Carmen Haddad Santini, Luiz 

Santini Filho, Valdir Haddad, Jamil Haddad Filho, Fabiana Leme Monteiro 

Haddad, Selma dos Reis Haddad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferrero Arévalo, Paula Mikeli Guadanhim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6565, Teodoro de Filippo - OAB:OAB/SP 96.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:221127

 Vistos, etc…

Conforme se verifica dos autos, apesar de devidamente intimado, o 

requerido ainda não efetivou o cumprimento da decisão cujo teor 

determinou a remoção de coisas e semoventes na área em litigio.

Desta feita, considerando informação de que um dos criadores possui 

área lindeira à em litígio, defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para o 

cumprimento imediato da reintegração de posse, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

Outrossim, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões, no prazo de 

15 dias. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante 

para manifestação, também no prazo de 15 dias.

 Por fim, nos termos do § 3º, artigo 1.010 do Novo CPC, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, mediante as anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53578 Nr: 1685-12.2013.811.0032

 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: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kemer, Elisangela Dias Kemer, Valdeni 

Kemer, Município de Jangada MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Paulo da Costa Latorraca 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3821, DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - OAB:10777, Nilton Marcos 

Nunes Pereira - OAB:15481

 Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos elencados na inicial por não se vislumbrar a prática de ato de 

improbidade pelos requeridos, em função dos fatos descritos na exordial, 

afastando-se a decretação de nulidade e os pleitos condenatórios. Por 

conseguinte, extingue-se a presente ação com resolução de mérito. Sem 

condenação em custas. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

contudo escoado o prazo para interposição de recursos voluntários, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens de estilo.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 79810 Nr: 396-68.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA HELENA DE SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada 

por GLÓRIA HELENA DE SOUZA CONCEIÇÃO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, tanto em tutela 

antecipada como no mérito, o restabelecimento do benefício de auxílio 

doença.

Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 2. Defiro o benefício processual da assistência judiciária gratuita ao 

requerente, considerada a documentação que instrui a inicial.

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.

O benefício de auxílio-doença encontra previsão no artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, senão vejamos:

“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.”

In casu, a despeito das considerações lançadas na peça de ingresso, não 

pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se 

considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a prova inequívoca, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício pleiteado.

Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, 

como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se 

constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pela demandante e, 

ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo.

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil não 

admite a concessão de tutela antecipada “(…) quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão.

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

 Seguindo, ante a necessidade de realização de prova pericial, desde já, 

NOMEIO a médica SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM/MT 2311, 

para realização de pericia médica, independente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

informando a Secretaria Judicial data e horário que terá início a produção 

de prova, nos termos dos artigos 466 e 474, devendo ser informado com, 

no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

Atendendo ao grau de especialização do Sr. Perito, bem como à 

complexidade da causa, fixo os honorários periciais no valor máximo da 

“Tabela II” da resolução nº 541/2007 do CJF.

 Dê ciência ao perito de que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita. A justiça gratuita compreende todas as despesas do processo, 

inclusive honorários de perito.

De acordo com a resolução 305 de 07 de outubro de 2014, o Conselho de 

Justiça Federal dispõe:

“Art. 3º O pagamento dos honorários periciais, nos casos de que trata 

esta Resolução, só será efetuado após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos, depois de serem prestados.
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§ 1º Na fixação dos honorários periciais estabelecidos nas Tabelas II e IV 

do Anexo I, será observado, no que couber o contido no caput do art. 2º, 

podendo, contudo, o juiz ultrapassar em até 3 (três) vezes o limite máximo, 

atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame 

e ao local de sua realização, comunicando-se ao Corregedor-Geral”.

Considerando que a Comarca de Rosário Oeste/MT, não conta com 

médicos peritos para a realização dos exames periciais, dependendo de 

peritos médicos, na maioria das vezes, residentes em Cuiabá/MT, e ainda, 

considerando o grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e o local de sua realização, que se dá no próprio fórum de Rosário 

Oeste, que dista cerca de 120 km da Capital, razão pela qual fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) de acordo com o 

Anexo I, da tabela II de honorários periciais (outras áreas), na forma do 

artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução nº 305, de outubro de 2014.

 Desde já, formulo os quesitos do Juízo:

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? Qual o tipo?

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária?

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual?

g) Constatada a incapacidade para o trabalho e não sendo possível 

precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se 

afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/doença de que é portadora a parte autora?

h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa 

atividade?

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da parte requerente, suas condições financeiras, idade e 

acesso a atividades de reabilitação?

j) A parte autora é incapaz para a vida independente?

l) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações 

em sua vida? Que tipo de limitações?

m) Existe tratamento parta o mal da parte autora? Caso positivo, qual o 

valor aproximado do tratamento?

n) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

o) Esses efeitos colaterais impedem que a autora exerça alguma atividade 

braçal?

Postergo a designação de audiência de instrução, ante a necessidade de 

produção de prova pericial.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Proceda-se com cadastramento do profissional nomeado;

b) Intime-se a parte requerente no endereço de fl. 01, por meio do patrono 

subscritor da peça exordial, sobre o teor da presente decisão, bem como 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os quesitos a serem 

respondidos no laudo médico pericial;

c) Proceda-se à citação do Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Na oportunidade, intime-se a ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os quesitos a serem respondidos no laudo médico pericial;

d) Intime-se a perita, SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, nomeada de 

seu encargo, cientificando que, caso aceite o encargo, deverá designar 

data para a perícia, devendo comunicar este Juízo com 15 (quinze) dias 

de antecedência, para que possam ser efetuadas as intimações 

necessárias. Fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de 

R$ R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários periciais;

e) Intime-se a parte requerente que deverá se apresentar para perícia na 

data designada portando todos os seus exames;

f) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 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

 Certifico que as alegações finais do MP foram apresentadas no prazo 

legal. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impuylsono os autos om 

a finalidade de intimar o denunciado para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73897 Nr: 1529-87.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

17 de maiode 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79339 Nr: 148-73.2017.811.0053

 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): ANAILZO PILAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

16 de maio de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69978 Nr: 1341-31.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

TRAGAM as partes litigantes a respectiva lei que autorizou a celebração 

do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75379 Nr: 352-54.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA SOUZA, WEVERTON DA 

COSTA SOUZA, ANDRE MEIRELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21.131/MT, ENOQUE SAMPAIO - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

22 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78163 Nr: 1554-66.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO MATANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos etc.

REITERE-SE o mandado anteriormente expedido diretamente a SERASA, 

para a baixa na mácula que se encontra pendente sob o nome do 

requerente, concedendo-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que 

se realizem as providências determinadas por este Juízo, consignando 

que a omissão injustificada importará em crime de desobediência, sem 

prejuízo da imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

Em caso de inércia, EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO, bem 

assim REMETAM-SE cópias ao MP para apuração de crime de 

desobediência.

No mais, CERTIFIQUE-SE a eventual revelia da parte requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81330 Nr: 990-53.2017.811.0053

 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: ROSIRENE VITAL DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurides Aquino Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 Vistos em correição.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 549-77.2014.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCY MARIA DA SILVA, KADS, MKADS, PHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Angelo da Mata - 

OAB:10014

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

23 de maio de 2018, às 15h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73622 Nr: 1387-83.2015.811.0053

 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, ISRAEL JOSÉ 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

22 de maio de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74576 Nr: 1926-49.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES 

SILVA, HIGOR ALEXANDRE BENDITES SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

05 de junho de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75569 Nr: 462-53.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DOMINGOS DE SOUZA SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
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REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

23 de maio de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando as determinações da decisão de Ref: 65.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78517 Nr: 1680-19.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MIRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779, 

RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

23 de maio de 2018, às 14h45min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 696-98.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDEEL MORAES SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARAES - OAB:15620

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

23 de maio de 2018, às 16h15min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84594 Nr: 198-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMDNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82710 Nr: 1629-71.2017.811.0053

 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: JOEL MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a advogada 

Dra Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 3653-1782 ou 

98118-2442)como Defensor Dativo da parte requerente JOEL MAURO 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.: 84639 Nr: 218-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDC

 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 da parte requerida Sra VANDA FERREIRA DE 

CAMPOS, 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.: 10821 Nr: 1235-16.2007.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BANDEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/O

 Vistos etc.

Cuida-se do executivo de pena de Marcelo Bandeira Bispo, qualificado nos 

autos, qual cumpre a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 06 

(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do reeducando apresentou manifestação (fls. 195/202), 

postulando pela extinção da punibilidade, aduzindo a ocorrência da 

prescrição da pretensão executória do estado.

Instado à manifestação, o parquet concordou com o pleito defensivo (fls. 

2015/216).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando aos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

Percebe-se dos autos que o reeducando iniciou ao cumprimento de sua 

pena na data de 17.10.2002, sendo progredido ao regime semiaberto na 

data de 10.12.2003.

Considerado que deste a data da progressão (10.12.2003), não há noticia 

nos autos sobre o cumprimento de pena, bem como não houve causa 

suspensiva ou interruptiva da prescrição, mister o reconhecimento da 

prescrição na modalidade executória.
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Isto porque, a pena imposta ao reeducando prescreve em 12 (doze) anos, 

nos termos do art. 109, inc. III do Código Penal, e, verifica-se que a mesma 

se implementou aos 09.12.2015.

Portanto, verifica-se que a prescrição da pretensão executória do Estado.

 Desse modo, ACOLHO o pleito defensivo, e reconheço a ocorrência 

prescrição da pretensão executória, e a consequente EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do reeducando Marcelo Bandeira Bispo, qualificado nos 

autos, o que faço nos termos do art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. III, ambos 

do Código Penal c.c art. 66, inc. II da LEP.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO.

Intime-se o requerido por meio do seu patrono (DJE). Ciência ao Ministério 

Público.

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido, procedendo-se a respectiva 

baixa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37609 Nr: 498-08.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Grassi de Oliveira - 

OAB:12285/MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido da 

defesa para que seja expedido ofício para complementação do laudo 

complementar, até mesmo porque, no presente caso, o próprio laudo 

complementar é prescindível, eis que o laudo pericial de fl. 78/82, 

responde a todos os quesitos elencados. [...] .Assim, desde já, DESIGNO a 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 15 de maio de 2018, 

às 09h00min, a qual realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores 

deste Município.Intimem-se os senhores jurados, a ré, o advogado de 

defesa (DJE), o Ministério Público e as testemunhas arroladas.Oficie-se a 

Câmara Municipal solicitando seja o plenário disponibilizado para a data 

aprazada.Por fim, determino ao Sra. Gestora Judiciária que, observe todas 

as alterações inseridas pela Lei nº 11.689/2008, bem como as prescrições 

contidas na CNGC/MT.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 700-82.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUIZ TEIXEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3.101/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Analisando ao feito, verifica-se que o acusado não foi localizado no 

endereço declinado pela Defesa à fl. 135, conforme verifica-se do teor da 

carta precatória juntada nesta solenidade.

Desta feita, mister decretar a sua revelia, pois lhe incumbe manter seu 

endereço atualizado nos autos.

2. Doutra banda, verifica-se que o acusado possui advogado constituído 

nos autos (Dr. Ricardo da Silva Monteiro – OAB/MT 3.301), qual não foi 

intimado da decisão que designou esta solenidade.

Assim, visando evitarem-se eventuais nulidades, REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 10 de abril de 2018, às 14h00min.

Intime-se o causídico do acusado por DJE.

Dispensada a intimação pessoal do réu em virtude da decretação da sua 

revelia.

Saem as testemunhas presentes (Darci Dias Pimanta, Alaercio de Matos 

Guimarães Junior e Ana Carolina Rodrigues da Silva) devidamente 

intimadas.

3. Ante o teor da certidão do oficial de justiça, manifeste-se o MPE quanto 

as suas testemunhas não localizadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67545 Nr: 1290-54.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o eventual decurso de prazo para oposição de embargos 

à execução, bem assim o decurso do prazo para pagamento da RPV 

expedida.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74908 Nr: 140-33.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 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 REQUERIDA jacques douglas galdino de almeida, 

para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1045-04.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSLLAINE KAROLINE DE MELO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT

 Vistos etc.

INDIQUE a parte requerente onde estão guarnecidos objetos da restrição 

on line, no prazo de 10 (dez) dias.

Mister lembrar que a citada constrição ocorreu pela internet. Apenas 

impedindo a transferência para terceiros. Não houve a apreensão física 

dos bens. Para a realização da hasta pública é mister o controle físico 

sobre o veículo.

No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 354-58.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAILZA CATARINA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 REQUERENTE MAILZA CATARINA DE 

MAGALHAES, 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.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-46.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, INFORMAR novo 

endereço da requerida, sob pena de indeferimento da inicial e 

arquivamento. Santo Antônio do Leverger, 20 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 03 dias, INFORMAR novo 

endereço da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial e 

arquivamento. Santo Antônio do Leverger, 20 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HERNANI PINHEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, INFORMAR novo 

endereço da requerida, sob pena de indeferimento da inicial e 

arquivamento. Santo Antônio do Leverger, 20 de fevereiro de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-31.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010534-31.2014.8.11.0053 REQUERENTE: JULIO CESAR 

MOREIRA SILVA JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80618 Nr: 2660-71.2017.811.0039

 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: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRGCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180/O

 Autos nº 2660-71.2017.811.0039 – Cód. 80618

Averiguação de Paternidade – Projeto pai Presente

Requerente: Andressa Martins de Oliveira

Requerido: Igor Rafael Gonçalves Campos Silva

Vistos.

Trata-se de pedido de Averiguação de Paternidade em que Andressa 

Martins de Oliveira requer a notificação do suposto pai Ighor Raphael 

Gonçalves Campos Silva, sobre a paternidade que lhe estava sendo 

atribuída à sua filha menor Julia Martins de Oliveira.

A requerente ingressou com o pedido junto a este Juízo no Projeto Pai 

Presente da CGJ-MT, o qual é automaticamente realizado todos os anos 

nas comarcas.

O requerido foi devidamente notificado às fls. 14/15 e intimado para a 

audiência de conciliação. Realizada a audiência às fls. 16, houve acordo 

parcial entre as partes, tendo em vista que o requerido insistiu em mudar 

por completo o nome da criança o que não foi aceito pela requerente.

 Desta forma, os autos foram encaminhado ao Ministério Público para 

manifestação e nesse intervalo de tempo, o requerido ingressou com nova 

ação durante o recesso forense, a qual tramita sob o n.º 84503 neste 

Juízo.

Instado a manifestar-se o Ministério Público às fls. 27, pugnou pela perda 

do objeto, visto que já manifestou no bojo do expediente n.º 84503.

Entendo que o presente procedimento perdeu seu objetivo, tendo em vista 

que os fatos estão sendo apurados em procedimento próprio, desta 

forma, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após o transito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12068 Nr: 1467-41.2005.811.0039

 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: ELENICE IZIDÓRIO PEREIRA GOUVÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº. 1467-41.2005.811.0039.

Código nº. 12068.

Vistos.

Conforme folhas nº. 216/226, chamo o feito a ordem e revogo despacho 

de folha nº. 321.

 Desta feita, intime-se a parte requerida para que indique o número de 

conta e agência para transferência do montante depositado nos presentes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69488 Nr: 1044-95.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB:18996/O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

de alimentos CONDENANDO o requerido Cleber Junior da Silva ao 

pagamento da pensão alimentícia mensal no montante de 54% (cinquenta e 

quatro por cento) do valor de um salário mínimo, que totaliza em R$ 505,98 

(quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos), mais o custeio de 

50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas e 

hospitalares a sua filha Andressa Rosa Palermo da Silva, até o dia 10 

(dez) de cada mês.Sem condenação em custas e despesas processuais 

em face da Gratuidade da Justiça.Sem condenação em custas e 

honorários de sucumbência.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se.Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74596 Nr: 3440-45.2016.811.0039

 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: JOSÉ ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Vistos.......É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão 

da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da 

decisão, especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como 

ocorreu in casu.De detida análise dos autos,Não observo nos autos a 

presença da omissão alegada pelo requerido, senão vejamos o transcurso 

da sentença embargada, a qual de forma explicita demonstra o período 

correspondente as atividades desenvolvidas urbana e rual:“O que se 

extrai dos autos é que o autor foi lavrador exclusivamente, pelo período 

aproximado de 18 (dezoito) anos, conforme comprovação por prova 

testemunhal e documentos juntados com a inicial. No que tange ao tempo 

de trabalho urbano este possui contribuição pelo período aproximado de 

08 (oito) anos e 11 (onze) meses. Resta, então, a análise do prazo de 

carência para a concessão da aposentadoria por idade híbrida”.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.No mais, aguarde-se o trânsito em 

julgado da sentença.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81437 Nr: 3124-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS Nº 3124-95.2017.811.0039CÓDIGO 81437Vistos. O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de OSVALDO ALVES 

TOLEDO, a qual foi devidamente recebida em ref. 04...........Pelo contrário, 

os elementos de informações constantes no presente feito, sinalizam 

razoável dúvida a esse respeito, razão pela qual a tese apresentada pela 

defesa demanda maior dilação probatória, cujas provas serão, 

oportunamente, produzidas e analisadas sob o crivo dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Desta forma, mantenho 

a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO (art. 399 do CPP) 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível 

em pauta, qual seja, dia 02 de março de 2018, às 14h 00min.Intimem-se a 

vítima e as testemunhas apresentadas pela acusação e pela defesa, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219, ambos do CPP, bem 

como requisite-se a que exerça função pública, na forma do disposto no 

art. 221, § 3º do CPP. Intime-se/requisite-se o acusado.Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69838 Nr: 1179-10.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LAFAETE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68827

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DO RÉU, PARA MANIFETAR-SE NOS 

PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DA CARTA CONFORME DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATORIA 

DOS PRESENTES AUTOS , NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2475-67.2016.811.0039

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DA PERICIA DE INSANIDADE MENTAL DE REINALDO DE LIMA 

SOUZA, DESIGNADA PARA DIA 20 de MARÇO DE 2019, A PARTIR DA 

13h30min, INFORMO AINDA, QUE POR ODEM DE CHEGADA, NA GERENCIA 

DE PSIQUIATRIA FORENSE DO I M L. DE CUIABA, SITUADO A RUA 

PARECIS, ESQUINA COM A RUA 07, S\N, BAIRRO CARUMBE. CUIABA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71823 Nr: 2066-91.2016.811.0039

 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: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73154 Nr: 2720-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO DISTRIBUIDORA. NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72728 Nr: 2545-84.2016.811.0039

 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: WALDIR MUNIZ AREDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73766 Nr: 3019-55.2016.811.0039

 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: ORMEZINA DE CAMPOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74411 Nr: 3346-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA OLIVEIRA DUARTE, MARIA CAROLLYNE 

SANTANA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDER TRAVA NATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Para tanto, intimem a requerente Cássia Oliveira Duarte, mediante 

causídico constituído, para que informe nos autos sobre o atual paradeiro 

da caminhonete S-10, bem como dos bens e valores supostamente 

omitidos.

No mais, aguarde o julgamento do processo cód. 70903, pendente de 

manifestação ministerial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83820 Nr: 4374-66.2017.811.0039

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDA DIAS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16197 Nr: 680-70.2009.811.0039

 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: CLARICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Autos nº. 680-70.2009.811.0039.

Código nº. 16197.

Vistos.

Constata-se no deslinde do feito que em folha nº. 187, foi nomeado como 

perito o Dr. Fabio Manoel dos Passos que pleiteou o arbitramento de 

honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fl. 191.

Assim, a parte requerida intimada manifestou-se concordando com o 

pagamento dos honorários periciais no valor oferecido, realizando o 

deposito em conta corrente do Dr. Fabio Manoel dos Passos (fl.198), 

entretanto, observa-se que embora apresentado os quesitos e designada 

data para perícia médica, o perito nomeado não apresentou o laudo 

pericial, embora devidamente intimado (fl.214/215).

Neste sentido, o douto magistrado a época nomeou outro perito para o ato 

(fl.221), sem manifestação deste.

Por fim, em despacho prolatado em folha nº. 248, nomeou o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, que intimado apresentou o laudo pericial, conforme folhas 

nº.257/268, sem receber os honorários anteriormente arbitrados.

Desta feito, DETERMINO a intimação imediata do Dr. Fabio Manoel dos 

Passos para devolver os honorários recebidos indevidamente, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência conforme leciona o art. 330 do 

Código Penal e sofrer sanções administrativas.

Logo após, intime-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto para informar conta 

corrente para transferência de valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 979-13.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 
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OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Autos nº. 979-13.2010.811.0039.

Código nº. 23355.

Vistos.

Conforme pleitos em folhas nº.446/453, intime-se a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57863 Nr: 2028-50.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE ARAÚJO PINTO DOURADO, VALTER LUIZ 

DE ARAÚJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação do INSS, DETERMINO que proceda a 

Secretaria com a expedição de novo ofício, constando, além dos 

documentos determinados em ref. 56, os documentos solicitados pela 

Autarquia Federal em ref. 67.

Ademais, consigno que, conforme determinado em ref. 56, o desconto em 

folha de pagamento do benefício da parte executada é da importância da 

prestação alimentícia já fixada nos autos de cód. 55181 que, a título de 

esclarecimento, consiste no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

mensais.

No mais, após juntadas as informações prestadas pela Autarquia Federal, 

intime-se a exequente para manifestar acerca dos demais meios 

expropriatórios para a satisfação do débito exequendo em atraso.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82477 Nr: 3687-89.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA - 

OAB:, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado ALEXANDRE RAFAEL DE 

OLIVEIRA ROCHA, qualificado nos autos, pela prática em tese do delito 

inscrito no artigo 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do CP, o que 

faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Intime-se 

o pronunciado, atentando-se a escrivaninha ao disposto no art. 420, do 

Código de Processo Penal.Havendo preclusão “pro judicatio” seja aberta 

vista ao nobre representante do Ministério Público e em seguida à ilustre 

Defesa, para os fins do art. 422 do Diploma Processual Penal.No mais, 

compulsando os autos, verifico que os requisitos do artigo 312, do CPP, 

não se fazem mais presentes, vez que se trata de réu primário, com 

residência fixa, bem como não há nos autos, informação de que este 

poderá representar perigo à sociedade ou irá evadir-se do distrito da 

culpa, razão pela qual REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em 

desfavor do acusado e CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade. 

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, devendo este ser 

posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.Todavia, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, 

imponho-lhe as seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas 

sob pena de imediata decretação da prisão preventiva:a) Comparecimento 

a todos os atos processuais e policiais a que for intimado;b) Proibição de 

ausentar-se da Comarca por mais de oito dias, sem comunicar o juízo e/ou 

mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a 

investigação e/ou instrução;c) Não se aproximar da vítima e de seus 

familiares.d) Proibição de portar quaisquer instrumentos que representem 

risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, 

canivete, estilete e outros congêneres.P.I.C. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:14862

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE 

R$ 1.430,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 4561-74.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de RONALDO PEREIRA PALERMO, 

INDEFIRO o pedido liberatório formulado.Passo à análise da Resposta à 

Acusação apresentada pela Defesa.Inicialmente, convém destacar que 

para que a denúncia fosse recebida, .Além disso, os argumentos 

suscitados pela Defesa, de que a suposta ação delituosa do acusado não 

se enquadra ao delito de roubo, mas sim em furto não merece análise 

nesta fase processual por se confundir com o mérito da ação e, por este 

motivo, somente será decidido no momento da prolação da sentença.Até 

porque, os elementos de informações constantes no presente feito, bem 

como os argumentos apresentados pelo Parquet, em sua réplica (ref. 32), 

sinalizam razoável dúvida a esse respeito, razão pela qual as teses 

apresentadas pela defesa demandam maior dilação probatória, cujas 

provas serão, oportunamente, produzidas e analisadas sob o crivo dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Desta forma, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e DESIGNO (art. 399 

do CPP) audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima 
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disponível em pauta, qual seja, dia 09 de março de 2018, às 13h 

30min.Intimem-se as vítimas e as testemunhas apresentadas pela 

acusação e pela defesa, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219, ambos do CPP, bem como requisite-se a que exerça função pública, 

na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Intime-se/requisite-se o 

acusado.Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua 

expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §

§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada 

no que couber, das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a 

defesa, inclusive da expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta 

precatória, se necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 370 

(§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, POR SE TRATAR 

DE PROCESSO ENVOLVENDO RÉU PRESO!

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85204 Nr: 246-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66394 Nr: 2421-38.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ZORATTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida 

contra MARCOS VINÍCIUS ZORATTI DA SILVA, vulgo “MARQUINHO”, para 

DESCLASSIFICAR a imputação do crime previsto no artigo 33, §3º, da Lei 

nº. 11.343/2006, para a conduta delitiva descrita no artigo 28, da Lei 

11.343/2006 e CONDENÁ- ABERTO.Observando ainda o disposto no art. 

44, I, II e III, e na forma do art. 46, ambos do Código Penal, percebe-se que 

o réu atende os requisitos necessários à substituição da pena privativa de 

liberdade a ele aplicada por penas restritivas de direito, por se mostrar 

adequada à sua ressocialização, conforme restou demonstrado nos 

autos. Desta feita, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por 

01 (uma) restritiva de direito (art. 44, § 2.º, do CP), consistentes em 

prestação pecuniária.Deixo de suspender a pena aplicada ao acusado, 

nos termos do art. 77 do Código Penal, por já ter sido realizada sua 

substituição por pena restritiva de direitos.3. DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISReconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado.Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Intime-se o réu pessoalmente da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: A)Lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados; 

B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;E)Arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74411 Nr: 3346-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA OLIVEIRA DUARTE, MARIA CAROLLYNE 

SANTANA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDER TRAVA NATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3346-97.2016.811.0039

Código nº 74411

Vistos.

Intime-se novamente o representante ministerial para que junte de novo a 

manifestação de ref. 17, pois houve um erro e não foi possível obter o 

arquivo.

Empós, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 3391-04.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão.Notifique-se o Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 15 de janeiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78728 Nr: 1642-15.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIVAL BERTOLSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 Defesa, de que no presente processo resta apenas o depoimento de uma 

suposta vítima e que tais alegações são “totalmente desprovidas de 

provas ou perícia ao telefone para ver se a ligação teria sido realizada” 

não merecem análise nesta fase processual por se confundirem com o 

mérito da ação e, por este motivo, somente será decidido no momento da 

prolação da sentença.Até porque, como é cediço, neste momento 

processual rege o princípio do “in dubio pro societate”, de modo que 

somente a prova irrefutável da atipicidade do fato ou ausência de dolo na 

conduta do denunciado, possibilitaria uma possível absolvição sumária, 

não sendo esse o caso dos autos.Pelo contrário, os elementos de 

informações constantes no presente feito, sinalizam razoável dúvida a 

esse respeito, razão pela qual a tese apresentada pela defesa demanda 

maior dilação probatória, cujas provas serão, oportunamente, produzidas 

e analisadas sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa.Desta forma, mantenho a decisão que recebeu a peça 

acusatória e DESIGNO (art. 399 do CPP) audiência de instrução e 

julgamento para a data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 06 

de março de 2018, às 09h 30min.Intimem-se a vítima e as testemunhas 

apresentadas pela acusação e pela defesa, cientificando-as do conteúdo 

dos artigos 218, 219, ambos do CPP, bem como requisite-se a que exerça 

função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. 

Intime-se/requisite-se o acusado.Havendo necessidade de expedição de 
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carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua 

devolução, advirto que a sua expedição não implica na suspensão do 

feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo 

esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas 

na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta precatória, se necessário, atentando-se para 

o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 3905-20.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. .Deverá a Secretária desta 

Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. Para o 

expert nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo 

ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. Por 

fim, demostrada a hipossuficiência do autor, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83726 Nr: 4330-47.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEIA PEREIRA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária 

deste Juízo proceder com o agendamento da pericia médica. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84107 Nr: 4515-85.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIM NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238

 AUTOS Nº 4515-85.2017.811.0039

CÓDIGO 84107

 Vistos.

Tendo em vista o teor do ofício emitido pelo Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião em evento de ref. 31, DESIGNO o dia 06 de 

março de 2018, às 17h 40min, para nova realização do ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante informando acerca da designação da 

audiência.

Intimem-se.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Às providências.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90654 Nr: 935-61.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBB, EVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANESSA BATISTA DA SILVA, Filiação: 

Maria Roseli da Silva, natural de Altamira-PA, solteiro(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: AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITA E 

FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA C/C PEDIDO DE LIMINAR

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se Ação de Regulamentação de 

Guarda, visitas e fixação de pensão alimentícia proposta por C.A.D.S.B. e 

E.C.D.S.B, representadas por seu genitor ROBSON BELLO BOTELHO, em 

face da genitora WANESSA BATISTA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.Frustradas as tentativas de citação do requerida, 

bem como as diligências para busca do seu endereço nos sistemas 

informatizados, aportou pedido do Requerente para citação por edital.O 

Ministério Público manifestou favorável ao pedido de citação por 

edital.Vieram os autos conclusos.Diante das disposições contidas no art. 

513, §2º,IV do CPC, vislumbrando que estão presentes os requisitos do 

art. 256 do mesmo diploma legal, DEFIRO o pedido de citação por 

edital.CITE-SE a requerida por EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.Certificado o decurso de prazo, sem apresentação da resposta, 

nomeio como Curadora Especial a Defensoria Pública desta Comarca para 

defesa dos interesses da requerida, devendo os autos serem remetidos a 

Defensoria para as providências cabíveis.Intime-se.Cumpra-se, expedindo 
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o necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz 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, ÉLCIO ALVES, digitei.

Sapezal, 06 de novembro de 2017

Bruna Chagas Bizelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos de ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 790-78.2011.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE COELHO DA COSTA - 

OAB:MT 13438/A

 Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 15/03/2018 às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 1748-64.2011.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARIANO GOMES DA SILVA, 

CLEIDIMAR DA COSTA, JULIANO BERNARDO DA SILVA, CÉSAR TADEU 

LONDERO, DAVI FRANCISCO BERNARTT, ROBSON MERLO CORREIA, 

CESAR AUGUSTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO - 

OAB:MT 14.331, DEFENSORIA PÚBLICA - SAPEZAL/MT - OAB:DEF. 

PUB., FERNANDO CESAR LOPES PIVA - OAB:176020, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCO ANTÔNIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 16/03/2018 às 13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89998 Nr: 733-84.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CESAR CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGNO CESAR 

CORREIA DA SILVA.

A parte embargante alega haver contraditória nos fundamentos e motivos 

da sentença.

Aduz que a sentença foi contraditória uma vez que autor sempre esteve 

exposto à periculosidade por mais de 25 anos, não seria necessário a 

conversão de atividade especial em comum usando o multiplicador 1,40, 

ou seja, o autor já possui tempo suficiente para aposentar integralmente.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque constou claramente da sentença os motivos que levaram à 

prolação da sentença.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

INTIME-SE.

Cumpra-se.

P.R.I.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Vistos e Examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de TRUCK TRANSPORTES LTDA ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a exordial vieram os documentos às fls. 05/48.

Decisão inicial às fls. 51/52, deferindo a liminar requerida na exordial, 

notadamente, a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Busca e apreensão realizada às fls. 59/65.

Contestação apresentada em fls 67 a 81 e documentos às fls. 82/107.

Pedido de reanalise da liminar e restituição de bem em fls. 109/112

Decisão de indeferimento do pleito em fls. 145/146.

Réplica à contestação em fls. 152/163

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do Necessário.

Fundamento de Decido.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são 

suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria 

discutida nestes autos não prescinde de produção de provas em 

audiência, já que os documentos colacionados aos autos se mostram 

suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 353 c.c. o art. 
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355, I e II, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já salientou que:

“[...] presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ – 4ª 

Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU 

de 17/09/90, p. 9513).

A propriedade do bem já foi consolidada nas mãos da parte Autora em 

decorrência do lapso de tempo sem a purgação da mora, restando mera 

declaração por sentença.

Com efeito, estando inequívoco o débito pela demonstração documental e 

sem a purgação da mora no momento oportuno, deve o bem ser 

consolidado na propriedade da parte Requerente, dada a inadimplência 

contratual, tornando definitiva a liminar concedida.

Apesar da alegação quanto a pedido de refinanciamento, nota-se que o 

documento apresentado em fls. 102 não apresenta qualquer comprovação 

de protocolo junto à instituição financeira, sendo inviável a análise quanto 

a tal fato.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de TRUCK 

TRANSPORTES LTDA ME, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de:

CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

em benefício do Requerente BANCO BRADESCO S/A, qual seja, do veículo 

MARCA SCANIA, MODELO R480 A6X4, CHASSI 9BSR6X400F3869121, 

PLACA QBT-2837, RENAVAM 01030302976, COR AZUL, ANO 2014/2015.

CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 51/52.

Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que seja feito novo certificado de 

registro do veículo apreendido em favor da parte Requerente.

Condeno o Requerido TRUCK TRANSPORTES LTDA ME ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como 

ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 1930-40.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA, MPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95868 Nr: 3035-86.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 7ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIZA LAZZERIS VEFAGO, ANTONIO 

VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 15/03/2018 às 14:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81085 Nr: 680-40.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONI ALÊM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, SERGIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Intimação da parte requerida, nas pessoas de seus advogados, acerca 

da r. Sentença prolatada nos autos em 17.11.2017 - ref. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83887 Nr: 1742-18.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETI SANTOS DE ANDRADE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença 

desde a data do último indeferimento administrativo, ocorrido em 

06/02/2014 e DIP na data desta sentença, devendo o benefício ser mantido 

pelo período de 180 dias a partir desta sentença. .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.Conrado Machado SimãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86453 Nr: 2646-38.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIO DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 13/03/2018 às 16:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 310-27.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MISSIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA-ME, 

SUPERMECADO E CASA DE CARNE BIG LTDA-ME, Jucemat-Junta 

Comercial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO ARGUELHO - 
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OAB:10321/O, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12.162, MONICA DE 

PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda o Senhor Gestor Judiciário a conversão do feito para 

a fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 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 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

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, devendo recolher eventuais custas.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento de eventuais 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.

Int.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 4824-86.2017.811.0078

 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: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARDEN ELVIS F. TORTORELLI - OAB:4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o 

processamento da recuperação judicial da empresa SOLIDA INSUMOS E 

IMPLMENTOS AGRICOLAS LTDA, conforme previsão do art.53, apresente 

no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, 

sob pena de convolação em falência.Registro caber aos credores da 

empresa exercerem a fiscalização sobre esta e auxiliarem na verificação 

da sua situação econômico-financeira, até porque a decisão quanto à 

aprovação ou não do plano compete, se for o caso, à assembleia geral de 

credores, de sorte que nesta fase deve-se ater apenas e tão somente à 

crise informada pela empresa e a satisfação dos requisitos legais a que 

alude o art.51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o 

processamento da referida recuperação judicial estabelecidos no art.48 

da citada norma, o que não se verifica no caso em tela, permitindo com 

isso o prosseguimento do feito durante o denominado concurso de 

observação.Nomeio para desempenhar o encargo de administrador judicial 

a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., CNPJ 

nº07.957.255/0001-96, com sede a Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº1856, sala 1403, Bosque da Saúde e-mail: 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.:65-3052-7636, que deverá ser 

intimada pessoalmente por seu representante DR. FABIO ROCHA NIMER, 

economista, CRE nº1033/MS.No que diz respeito aos aspectos subjetivos, 

conforme orientação da Lei nº11.101/05, o administrador judicial 

apresenta-se como profissional idôneo, de alta especialização, que deve 

ser escolhido pelo magistrado no âmbito desse tipo mercado.(...) 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Conrado Machado Simão Juiz De Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-48.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGO FRANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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 das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos, bem como a Intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado para proceder a retirada dos ofícios destinados 

aos serviços de proteção ao crédito no balcão desta Secretaria a fim de 

diligenciá-los, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-87.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT0020797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26855 Nr: 317-34.2017.811.0094

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudetino Paes de Almeida, Irene Aparecida de Freitas 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Cícero Serra Lyrio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para proceder à intimação da parte 

suscitante, na pessoa de seu advogado, para esclarecer se as penhoras 

nos imóveis resultam de cédula de crédito rural, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos requeridos pelo Parquet às fls. 47.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22531 Nr: 572-62.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Cesario Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15489

 Vistos, etc. Foi tentado localizar o reeducando nesta Comarca, conforme 

fls. 237-v, contudo sem êxito. Abra-se vista ao Ministério Público, para que 

se manifeste, no prazo legal. Certifique a escrivania a última data de 

comparecimento do reeducando para cumprimento das medidas impostas. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-22.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE BENEDITA ALVES LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte exequente para que, ciente da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos para julgamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-37.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUTERO LANCONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

PREVIPORÃ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE TABAPORÃ - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte exequente para que, ciente da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos para julgamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-96.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIS MARIA CANDIDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente documento hábil em justificar a ausência na audiência de 

conciliação outrora realizada, sob pena de extinção e arquivamento. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-36.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-36.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49688 Nr: 1419-20.2015.811.0108
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Claudio Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Fixadas essas balizas, verifica-se que a controvérsia fática está na 

delimitação do nexo de causalidade entre as queimadas e a 

responsabilidade dos proprietários da coisa, bem como da existência de 

dano efetivo ao meio ambiente local, suscitadas na defesa e que, portanto, 

nem sequer demandariam inversão do ônus probatório, na medida em que 

se cuida de fato impeditivo do direito alegado na inicial.Mas, ainda assim, é 

cabível recordar que segundo o Superior Tribunal de Justiça, os princípios 

da precaução e do in dubio pro natura, são mais que suficientes a 

justificar a inversão do ônus probandi, razão porque, por uma ou outra 

razão, é indiscutível que o dever de mostrar a inexistência do dano ou do 

nexo de causalidade dele com as atividades do titular do direito real sobre 

a Fazenda São Roque, é do requerido.Dessarte, já tendo o Parquet 

manifestado desinteresse na dilação probatória, intime-se o requerido a 

indicar provas que ainda pretenda produzir, justificando a finalidade da 

prova, no prazo de 10 dias, pena de preclusão.Ultrapassada essa fase, 

venham-me conclusos para deliberação sobre o pedido de produção de 

prova ou julgamento da lide conforme o estado que se 

encontra.Publique-se. Às providências.Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 17902 Nr: 1080-76.2006.811.0108

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO JOSÉ TIRLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1080-76.2006.811.0108 (Código nº: 17902)

REQUERENTE: Elso José Tirloni

REQUERIDO: Reinaldo Tirloni

INVENTÁRIO

VISTOS.

À Secretaria para que de regular cumprimento à determinação de fls. 227, 

eis a teor do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil, a intimação do 

autor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, será realizada pessoalmente e não pelo Diário Oficial, como 

promovido às fls. 228.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19496 Nr: 553-90.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSAN, LSdA, ASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 553-90.2007.811.0108 (Código nº: 19496)

EXEQUENTE: Anita Silva de Almeida e outros

EXECUTADO: Valdir Francisco Nunes

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Considerando que o executado não ofereceu embargos, expeça-se em 

favor da exequente carta de adjudicação, intimando-a, na sequencia, para 

subscrevê-lo em 48:00 horas.

Após, considerando que o presente feito já foi extinto quanto ao débito 

remanescente (fls. 68/69), arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47795 Nr: 453-57.2015.811.0108

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DIOGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para dissolver a sociedade 

conjugal existente entre Cristiano Diogo de Oliveira e Maria Aparecida 

Rodrigues, ambos devidamente qualificados nos autos, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.Com efeito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III 

do CPC. Expeça-se mandado ao Cartório Registral e Notarial do Município 

de Itanhangá/MT, a fim de que se proceda a averbação da Dissolução da 

União Estável.Sem custas e honorários diante do disposto na Lei 

1060/50.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 30 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49740 Nr: 1455-62.2015.811.0108

 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: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:MT 

12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, 

condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 115.846,53 (cento 

e quinze mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três 

centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da 

citação.Custas e honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da 

condenação, pelo requerido.Transitada em julgado, sem manifestação do 

credor no sentido de excutir o seu crédito, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59207 Nr: 1853-38.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN COSTNER DE SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo nº: 1853-38.2017.811.0108 (Código nº: 59207)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: Kelvin Costner de Souza Mendes

AÇÃO PENAL

V I S T O S,

Determinada a apresentação de extrato reverso das ligações e das 
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estações radio-base utilizadas pelo terminal de propriedade do acusado - 

(66) 9942-4555, a operadora de telefonia responsável, como é praxe e 

costumeiro, desobedeceu a ordem judicial.

Portanto, reitere-se o ofício, fixando prazo de 24 horas para cumprimento 

da ordem, consignando, ainda, a urgência da solicitação, posto que o 

presente feito tramita com prioridade de réu preso.

Não havendo manifestação da companhia telefônica, que, como é sabido e 

consabido, faz ouvidos moucos a ordens judiciais, num claro e manifesto 

desrespeito e desprestígio à instituição do Judiciário, há que se aplicar a 

regra de subsidiariedade prevista no art. 3º do CPP permite, a toda 

evidência, a utilização de mecanismos processuais civis como forma de 

dar efetividade ao processo penal, razão porque determino:

(a) Expedição de ofício à operadora de telefonia VIVO, fixando multa de 

R$ 20.000,00 por dia de descumprimento da ordem de fornecimento do 

extrato reverso no período declinado, que, saliento, poderá ser enviado 

diretamente para o endereço eletrônico da Secretaria deste Juízo: 

Tapurah.unica@tjmt.jus.br;

(b) Intimação pessoal do responsável da Divisão de Serviços Especiais da 

operadora de telefonia móvel, a ser encontrado na Rua Doutor Fausto 

Ferraz, 172, 3º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, para que dê cumprimento 

à ordem, em 24h, sob pena de afastamento imediato de suas funções e 

intervenção no setor, até que cumpram a ordem emanada do juízo;

(c) Em caso de descumprimento, sem prejuízo da ordem acima, expeça-se 

ofício à DelPol da região onde localizado o aludido setor da empresa, para 

instauração do competente IP a fim de apurar o crime de desobediência em 

tese perpetrado.

Sobre o cabimento da medida, colho da jurisprudência federal:

“Não se mostram viáveis as alegações da impetrante quando pretende 

sobrepor a organização interna da pessoa jurídica de direito privado ao 

ordenamento jurídico pátrio, sendo certo ademais, que qualquer 

inviabilidade técnica para o cumprimento da ordem judicial, que não restou 

demonstrada, deverá ser superada pela impetrante, uma vez que suas 

atividades em território nacional somente podem ser admitidas quando em 

consonância com o direito pátrio.

4 - A possibilidade do Juízo criminal fixar multa diária pelo descumprimento 

da obrigação imposta à impetrante, destinatária direta da ordem judicial, se 

encontra expressamente autorizado pela legislação brasileira, como se 

depreende da simples leitura do disposto no artigo 3º, do Código de 

Processo Penal e artigo 14, caput c.c. inciso V e seu parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.

5 - No que se refere ao valor da multa diária imposta pelo Juízo Impetrado, 

verifico que se mostra em consonância com as particularidades do caso 

concreto, onde há notícias de reiterados descumprimentos de ordens 

judiciais da mesma natureza por parte da impetrante, bem como observa 

seu elevado poder econômico, considerando-se que o valor da multa deve 

motivar o cumprimento da determinação judicial, o que não ocorreria caso 

fixada em patamar ínfimo em comparação ao patrimônio da impetrante 

(TRF-3ª Região, MS 4018/SP, Primeira Seção, Relator: Desembargador 

Federal Paulo Fontes).

Cumprida a determinação anterior, abra-se vista à Acusação para 

manifestação, no prazo de 05 dias.

Doutra banda, considerando o teor do ofício de fls. 116, informando que 

não foi possível localizar as filmagens requeridas e que tal diligência foi 

requerida pela Defesa, abra-se vista ao órgão defensivo para 

manifestação, também no prazo de 05 dias.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 21553 Nr: 952-85.2008.811.0108

 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: Paulo Gilberto Diel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - 

OAB:OAB/MT 10691, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - 

OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mascarello - 

OAB:MT0011726O, THALES DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões ao 

recurso adesivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22327 Nr: 187-80.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pasini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENZ GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Franciele Frasson - 

OAB:7724, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

25930, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Processo n°: 187-80.2009.811.0108 (Código nº: 22327)

CREDOR: Fernando Pasini

DEVEDOR: Insol do Brasil Armazens Gerais e Cerealista Ltda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que o devedor promovesse 

o adimplemento voluntário do débito (fl.436), intime-se o credor para 

apresentar cálculo atualizado da dívida acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e, em 

continuidade e a requerimento do credor, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação (§3º), que recairá sobre tantos bens quanto os necessários 

para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Diante da renuncia apresentada (fls. 433), exclua-se a advogada Luciana 

de Bona Tschope dos cadastros dos autos.

 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): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22340 Nr: 201-64.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3.103-A MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jailine Franciele Frasson - 

OAB:7724, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

25930, Tâmili Kiara Beatezek Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Processo n°: 187-80.2009.811.0108 (Código nº: 22340)

CREDOR: Amaggi Exportação e Importação Ltda. e outro

DEVEDOR: Insol do Brasil Armazens Gerais e Cerealista Ltda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que o devedor promovesse 

o adimplemento voluntário do débito (fl.217), intime-se o credor para 

apresentar cálculo atualizado da dívida acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e, em 

continuidade e a requerimento do credor, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação (§3º), que recairá sobre tantos bens quanto os necessários 

para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 
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incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Diante da renuncia apresentada (fls. 214), exclua-se a advogada Luciana 

de Bona Tschope dos cadastros dos autos.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24608 Nr: 884-67.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:OAB/MT 3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 884-67.2010.811.0108 (Código nº: 24608)

CREDOR: Liquigás Distribuidora S/A

 DEVEDOR: Vilson Marafon

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que o devedor promovesse 

o adimplemento voluntário do débito (fl. 82), intime-se o credor para 

apresentar cálculo atualizado da dívida acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e, em 

continuidade e a requerimento do credor, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação (§3º), que recairá sobre tantos bens quanto os necessários 

para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41352 Nr: 144-07.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Pires da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a impugnação ao 

cumprimento de sentença, para determinar que sejam retificados os 

cálculos nos moldes da fundamentação supra.Procedida a retificação do 

cálculo e transitada em julgado essa decisão, expeça-se RPV, 

discriminando o valor devido à impugnada e outra em favor dos patronos, 

em relação aos honorários.Ante a sucumbência na fase excutória, 

condeno o impugnado/credor em honorários de sucumbência, no 

percentual de 10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o 

decote desse montante, daquele arbitrado em favor do patrono da 

impugnada, na fase de conhecimento.Às providências.Tapurah/MT, 30 de 

dezembro de 2017.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47310 Nr: 167-79.2015.811.0108

 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: Joaquim Ailton de Oliveira e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT0003127A

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão judicializada para:

(i)Declarar a nulidade da cobrança das contas de energia refaturadas, 

quanto a UC nº 4760379, no período de abril de 2012/ a maio de 2014, 

cancelando o débito lançado no valor de R$ 19.813,05;(ii)Vedar, 

terminantemente, a suspensão do fornecimento de energia, por conta 

desses débitos ora em debate, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em 

caso de descumprimento;Custas, em reembolso, calculadas sobre o valor 

da condenação, e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação, pela requerida.Publique-se. Transitada em julgado, 

se nada requerido, arquive-se.Tapurah (MT), 30 de dezembro de 2017. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47582 Nr: 309-83.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Processo n°: 309-83.2015.811.0108 (Código nº: 47582)

CREDOR: Brasil Telecom S/A

DEVEDOR: Deisy Rodrigues Ferreira

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que o devedor promovesse 

o adimplemento voluntário do débito (fl. 48), intime-se o credor para 

apresentar cálculo atualizado da dívida acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e, em 

continuidade e a requerimento do credor, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação (§3º), que recairá sobre tantos bens quanto os necessários 

para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54815 Nr: 2064-11.2016.811.0108

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO JOSE SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso de 

Sinop/MT, comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o 

encaminhamento da deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44071 Nr: 293-66.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 293-66.2014.811.0108 (Código nº: 44071)

CREDOR: Edy Wilson Piccini

DEVEDOR: Flávio Schmidt

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que o devedor promovesse 

o adimplemento voluntário do débito (fl. 63), intime-se o credor para 

apresentar cálculo atualizado da dívida acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, 

também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e, em 

continuidade e a requerimento do credor, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação (§3º), que recairá sobre tantos bens quanto os necessários 

para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da controvérsia acerca do recebimento de outro benefício 

previdenciário/assistencial pela autora, determino sejam os autos 

conclusos para apreciação da matéria de modo mais acurado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 2735-97.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Cuida-se de ação de regulamentação de guarda e visitas c/c alimentos 

por Juliana da Silva, em facor da infante Camila da Silva Galvão, em face 

de Francisco da Silva Galvão, que encontrou seu desiderato em sede de 

audiência conciliatória, na qual as partes celebraram composição, nos 

termos acima consignados.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela 

homologação do acordo.

Isto posto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro do artigo 3°, § 3° do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Nomeio, nos termos do pedido formulado às fl. 29, defensor dativo em 

favor do demandado, designando o causídico Dr. Edy Wilson Piccini, 

OAB/MT 4950, para o ato, fixando honorários, de acordo com a tabela da 

OAB/MT, em 1,5 URH.

A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 764-48.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Correa Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vale salientar que a quantificação da lesão tem como único objetivo 

garantir a proporcionalidade entre a gravidade da invalidez e a 

quantificação da indenização que será paga.Isto assim se dá porque, 

muito ao reverso do que pediu o autor, a indenização em grau máximo não 

é uma regra nas ações acidentárias, na medida em que, exercendo a 

função normativa que lhe foi atribuída por lei, o órgão administrativo 

incumbido da regulação do DPVAT (CNSP), editou, ao longo do tempo, 

tabelas de quantificação e comparação de lesões e ofensas físicas 

causadas aos vitimados, a fim de estabelecer uma tarifação do montante 

indenizável, a título de seguro-obrigatório.Desse modo, sem a 

quantificação da lesão não se mostra possível a condenação na 

responsabilidade de indenizar, razão porque compete ao autor fazer a 

prova do direito que diz lhe assistir, submetendo-se à pericia oficial que 

demonstre a alegada invalidez da qual diz ter sido acometido.Desse modo, 

determino seja oficiado à Gerencia de Medicina Legal da POLITEC/SINOP, a 

fim de que agende a perícia no requerente, a fim de identificar eventual 

lesão incapacitante e seu grau, nos termos da lei de regência do 

DPVAT.Às providências. Tapurah (MT), 20 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54830 Nr: 2070-18.2016.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 De todo o modo, certo é que está evidente a perda do interesse/utilidade 

da medida acautelatória, razão porque, nos termos do art. 485, IV do 

NCPC, c/c atr. 308/309 do mesmo Código de Ritos, Julgo Extinto, sem 

apreciação do mérito, o pedido cautelar antecedente formulado pelo autor, 

pela perda superveniente de interesse processual, revogando a decisão 

liminar concedida anteriormente, pela perda de sua eficácia.Condeno o 

autor ao pagamento de custas remanescentes e honorários de 

sucumbência, exclusivamente ao ente estatal que atuou na lide, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.Esgotado o prazo 

recursal, arquive-se, definitivamente.Oficie-se ao INDEA/MT comunicando 

da revogação da liminar anteriormente concedida.Publique-se. Às 

providências.Tapurah (MT), 20 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010007-45.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Numero do Processo: 

8010007-45.2013.8.11.0108 REQUERENTE: ROSINEIDE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS. Consoante teor da certidão de ID nº 

10320791, a parte requerente, sucumbente no presente feito, informou a 

quitação do contrato objeto da presente ação e pugnou pelo levantamento 

dos valores depositados em Juízo. Prefacialmente, intime-se a 

credora/requerida, para se manifestar quanto a quitação alegada, no 

prazo de 05 dias, salientando que sua inércia será interpretada como 

concordância com o pedido de levantamento formulado. Após, havendo 

concordância da parte credora quando pedido formulado ou, ainda, 

quedando-se inerte, expeça-se alvará em favor da parte devedora para 

saque dos valores depositados em Juízo. Caso contrário, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Tapurah/MT, 28 de 

novembro de 2017. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010255-06.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAZINATO NERATKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

8010255-06.2016.8.11.0108 REQUERENTE: FABIANA PAZINATO 

NERATKA REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA VISTOS. Trata-se de ação indenizatória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por Fabiana Pazinato Neratka em face 

de Banco Itaú Veículos S.A., já qualificados nos autos. Por meio de petição 

anexa ao ID 11492522, a credora desistiu do recurso inominado 

interposto, pugnou pela expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados em Juízo pelo devedor e requereu a extinção do feito 

por satisfação da obrigação. É o relato. Fundamento e decido. Homologo o 

pedido da autora para desistência do recurso interposto no ID. 9470458. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Havendo notícia da 

satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora para saque dos valores 

depositados em Juízo pelo devedor no ID. 10441054. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, comunicações 

e baixas necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Tapurah/MT, 20 de fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-81.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TAVARES HARTUNG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH - 

COAIT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

8010078-81.2012.8.11.0108 CREDOR: Robson Tavares Hartung 

DEVEDOR: Coperativa de Desenvolvimento Agroindustrial de Tapurah - 

COAIT CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS. Trata-se de ação de 

cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Robson 

Tavares Hartung em face de Coperativa de Desenvolvimento 

Agroindustrial de Tapurah - COAIT, já qualificados nos autos. Por meio de 

manifestação anexa ao ID 8101235, o credor informou que os valores 

bloqueados judicialmente (ID 5629684 e ID 5629689) satisfazem a 

obrigação, razão porque requereu a expedição de alvará para o devido 

levantamento. Instado a se manifestar, o devedor anuiu com o pedido 

formulado e postulou pela extinção da obrigação. É o relato. Fundamento e 

decido. Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o 

débito oriundo do presente cumprimento de sentença, julgo extinta a 

presente execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora 

para saque dos valores depositados em Juízo. Custas pelo devedor. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Tapurah/MT, 19 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 846-56.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. LAMINADOS MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença homologatória de fl. 116 e 

verso, procedam-se aos atos necessários para a transferência dos 

valores depositados nos autos, conforme acordado pelas partes, 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50918 Nr: 847-41.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M. LAMINADOS MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença homologatória de fl. 125 e 

verso, procedam-se aos atos necessários para a transferência dos 

valores depositados nos autos, conforme acordado pelas partes, 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 1007-13.2005.811.0085

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Processo nº 2005/337 (Código 32341)

Exequente: Agrícola Bom Solo LTDA

Executado: Guimorvan Pinto

Vistos.

Considerando a manifestação da parte executada às fls. 139/151, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, levando-se em consideração a pacificação social nos processos 

judiciais, bem como o lapso temporal transcorrido nos autos (Distribuição 

24/10/2005), INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no interesse da 

tentativa de conciliação, devendo ser designada por este juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 535-41.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo superior ao requerido pelo autor, 

intime-se para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34283 Nr: 537-11.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DA SILVA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo superior ao requerido pelo autor, 

intime-se para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58045 Nr: 390-67.2016.811.0085

 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: LADIR JOSÉ GIACOMELLI, MARIA ISABEL CEMBRANEL 

GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Vistos.

Considerando a sentença homologatória de fl. 91 e verso, procedam-se 

aos atos necessários para a transferência dos valores depositados nos 

autos, conforme acordado pelas partes, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Após o transito em julgado, não havendo novos requerimentos, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 501-66.2007.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO, ELIZANGELA PINTO, EGUIVAN 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO 

ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Processo nº 501-66.2007.811.0085 (Código 34249)

Embargante: Guimorvan Pinto e outros

 Embargado: Agrícola Bom Solo LTDA

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 277, DESIGNO 

audiência de continuação, nos moldes da r. decisão de fl. 252, para o dia 

13/03/2018 às 17h15min, face a ausência de data anterior na pauta, 

fixando os pontos controvertidos descritos às fls. 206/207-v, ou seja, a-) 

houve pagamento parcial da CPRF n. º 004/2004 (fls. 63/65) e b-) o 

depósito de 152.601 KG de arroz no armazém RZI Agroindustrial LTDA se 

deu a qual título?.

 INTIMEM-SE as partes para ratificaram o rol de testemunhas apresentados 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Ratificando o rol de testemunhas no prazo legal, deverá o douto causídico 

das partes intimar as testemunhas acerca da data da referida audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, com fulcro no artigo 455 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39777 Nr: 851-15.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por José Antonio Guimarães 

Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado manifestou-se concordando com os valores 

apresentados pelo credor (fl. 109).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 101/104).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50789 Nr: 710-59.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA SANTOS RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Vitoria Santos 

Rodrigues Vieira em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fls. 119/120).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fl. 108).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 58-71.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por José Francisco Pascoalão 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não se opôs aos cálculos 

apresentados pela parte autora, pugnando pela homologação do mesmo 

(fl. 27).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 14.062,27 (quatorze mil, sessenta e dois reais e vinte e 

sete centavos).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53184 Nr: 359-18.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Aparício Soares da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 122.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 123.

Às fls. 124/125, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 127/128, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 129/130, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 127/128, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56933 Nr: 1233-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMORVAN PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - OAB:20031/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089-0, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Processo nº 1233-66.2015.811.0085 (Código 56933)

Requerente: Guimorvan Pinto

 Requerido: Agrícola Bom Solo LTDA

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 66, INTIME-SE a mesma 

para apresentar o rol de testemunhas, devendo a mesma atender o 

requisito disposto no artigo 357, § 6º, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Apresentado o rol de testemunhas no prazo legal, deverá o douto 

causídico da parte autora intima-las acerca da data da referida audiência à 

ser designada por este juízo, dispensando-se a intimação do juízo, com 

fulcro no artigo 455 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59559 Nr: 1144-09.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Edson Plens contra o Estado 

de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada apresentou impugnação aos 

cálculos apresentados pelo autor, alegando excesso de execução no 
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valor de R$4.601,69 (fls. 20/22).

Instado a manifestar-se, a parte autora concordou com o cálculo 

apresentado na impugnação, pugnando por sua homologação (fl. 23).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte autora concordou com os valores 

apresentados pela parte executada em sua impugnação, HOMOLOGO-OS, 

totalizando a importância de R$ 41.209,43 (quarenta e um mil, duzentos e 

nove reais e quarenta e três centavos).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 521-08.2017.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por José Francisco Pascoalão 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não se opôs aos cálculos 

apresentados pela parte autora, pugnando pela homologação do mesmo 

(fl. 13).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 1.760,01 (um mil, setecentos e sessenta reais e um 

centavo).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 11-44.2007.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE FÁTIMA DE FREITAS VEIVENBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO VEIVENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALEBE PEREIRA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 21431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso de prazo superior ao requerido, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, cumprir a decisão de fls. 117, 

comprovando a regularidade fiscal, conforme requerido pela Fazenda 

Pública Estadual (fls. 116).

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34508 Nr: 759-76.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMISOL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

SEMENTES LTDA-ME, ROBERTO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON CITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online, posto que a parte executada não 

adimpliu o crédito que se encontra em execução.

 Antes de analisar o pedido da parte exequente, intime-se para apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, voltando-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37549 Nr: 110-09.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, VALDIRENE RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Marcelo Ribeiro de 

Souza, representado por Valdirene Ribeiro de Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fls. 165/166).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fl. 163).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37660 Nr: 221-90.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFIRA ZANARDI MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Zefira Zanardi Maciel em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citada, mediante carga dos autos, a parte executada não se manifestou, 

conforme certificado à fl. 104.

Decido.

 Tendo em vista que a parte executada não impugnou os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 100/102).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38172 Nr: 733-73.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Maria do Carmo Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 124).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 118/119).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/precatório para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50032 Nr: 1019-17.2011.811.0085

 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): VASDO, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida, fazendo-se as 

comunicações necessárias.

 Após a intimação das partes do retorno dos autos, arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 877-42.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Rita de Lima Alves, alegando, em síntese, 

excesso de execução na importância de R$ 21.355,48 (fls. 95/98).

Manifestação da parte impugnada às fls. 101/139.

À fl. 140, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas as partes, as mesmas manifestaram 

concordância com o cálculo elaborado, conforme manifestações de fls. 

142 e 142verso.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes concordaram com o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 141, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53501 Nr: 579-16.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Sonia Pereira de Oliveira 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 78.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 83.

Às fls. 84/85, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 87/88, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 89/90, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 87/88, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57740 Nr: 258-10.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOB, MIRINELIA FEITOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI BETTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Vistos.

Atualize-se a dívida, conforme requerido.

Após, intime-se o executado para pagar o valor do alimento pleiteado, 

devidamente corrigido, no prazo de 03 (três) dias, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena protesto do 

pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, nos termos do 

art. 911 do Novo Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação 

processual.

Caso o executado não efetue o pagamento, expeça-se certidão de dívida 

alimentar para posterior apresentação ao tabelionato de protesto de títulos, 

juntamente com cópia da decisão/sentença que fixou os alimentos, a fim 

de compelir o requerido a cumprir a obrigação.

Após, intime-se a parte autora para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60093 Nr: 1420-40.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa Agropecuária 

Mista Terranova Ltda, em face de Aguinaldo Luis dos Santos, devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 53/54, e pugnaram pela sua homologação e 

consequente arquivamento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e consequente extinção da presente ação.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 53/54, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pela parte executada (fl.54).

Autorizo o desentranhamento dos documentos de fls. 10/40 e sua entrega 

ao devedor, mantendo-se cópia nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60539 Nr: 196-33.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” movida por Hector Luiz Ramos Marks 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não se opôs aos cálculos 

apresentados pela parte autora, pugnando pela homologação do mesmo 

(fl. 63).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pela parte autora na exordial, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 11.304,66 (onze mil, trezentos e quatro reais e 

sessenta e seis centavos).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60915 Nr: 392-03.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Alimentos e Partilha de Bens movida por ESTER FERREIRA DE SOUZA em 

face de VALDECIR GONÇALVES, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial foi recebida à fl. 20 e verso, ocasião em que se arbitrou alimentos 

provisórios em favor da autora e filha menor.

Em audiência, as partes reconheceram que viveram em união estável e 

pugnaram por sua dissolução, formulando acordo em relação a guarda, 

pensão alimentícia, despesas extraordinárias e direito de visitas em favor 

da filha menor, bem como partilha de bens, conforme consignado na ata 

de audiência de fl. 28.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela 

homologação do acordo realizado entre as partes (fl. 30).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto a guarda, 

pensão alimentícia, despesas extraordinárias e direito de visitas em favor 

da filha menor Meg de Souza Gonçalves, nascida em 10/07/2013, bem 

como partilha de bens.

Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto 

ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o 

direito discutido ser passível de transação e estando os interesses da 

menor suficientemente preservados, não há óbice quanto a sua 

homologação.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fl. 28, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Lavre-se o termo de guarda.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61600 Nr: 786-10.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro a gratuidade processual nos termos da Lei 1.060/50.(...), 

CITE-SE o executado para pagar o valor do alimento pleiteado, 

devidamente corrigido, no prazo de 03 (três) dias, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena protesto do 

pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, nos termos do 

art. 911 do Novo Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação 

processual.Quanto ao pedido de execução referente a parcela vencida no 

mês de março/2016 a março/2017 (fls.112//114), EXPEÇA-SE MANDADO 

EXECUTÓRIO, devendo o executado ser citado para efetuar o pagamento 

em 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, do 

NCPC).Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, § 1º, do NCPC).Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 
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mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(art. 523, § 3º, do NCPC).Intime-se, também, o executado, 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.Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá 

arrestar quantos bens bastarem para garantir a execução, agindo na 

forma do art. 830 do CPC.Intime-se a parte devedora, para providenciar o 

pagamento da pensão alimentícia à representante da autora, mediante 

comprovante nos autos.Sem prejuízo, caso o executado não efetue o 

pagamento, expeça-se certidão de dívida alimentar para posterior 

apresentação ao tabelionato de protesto de títulos, juntamente com cópia 

da decisão/sentença que fixou os alimentos, a fim de compelir o requerido 

a cumprir a obrigação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 1004-38.2017.811.0085

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA, TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22.285 - MT, PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - OAB:22.447 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a petição de acordo juntado às fls. 08/11, intimem-se os 

acordantes para dizerem se ratificam o acordo realizado, ocasião em que 

deverão assinar as laudas de fls. 08/10, no prazo de 15 dias, sob pena de 

inviabilizar a homologação do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62399 Nr: 1238-20.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ, ELIANE LAZARI DA 

SILVA, MARCOS BARTOLO SANCHEZ PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18.488/0, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Certifico e dou fé que nesta data certifiquei às fls. 50 dos autos apensos 

(código 60650)acerca da suspensão determinada às fls. 51-verso deste 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 937-44.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE PATEL, TEREZINHA PATEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:OAB/MT 16935, LUÍS CARLOS CORTES - OAB:OAB/MT 

nº17750

 Certifico e dou fé que passo a INTIMAR as partes acerca da certidão 

negativa de intimação do oficial de justiça acostada às fls. 335 dos autos, 

para quendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 333-15.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI MARIA DE CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 11/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38097 Nr: 657-49.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS TONIAZZO LTDA, JUARES 

BANDEIRA FARRAPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAMINADOS TONIAZZO LTDA, CNPJ: 

37476900000110 e atualmente em local incerto e não sabido JUARES 

BANDEIRA FARRAPO, Cpf: 37108301920, Rg: 223.1672, Filiação: Maria 

Cristina Bandeira e Alberto Vites Farrapo, data de nascimento: 02/09/1958, 

brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela IBAMA - 

INST. BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVE em face de 

LAMINADOS TONIAZZO LTDA e JUARES BANDEIRA FARRAPO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de cobrança de Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental instituída pelo art. 1º da Lei nº 

10.165/2010, acrescida de multa de mora e taxa SELIC, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1850579/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.821,95

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57867 Nr: 305-81.2016.811.0085

 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: ALVINO TIMOTEO DOS SANTOS, JHAYKON DOS 

SANTOS, DALMIRO SANTOS ABREU, LAERCIO SANTOS DE ABREU, 

EDENILSON EVARISTO, SAUL GEFERSON DO NASCIMENTO, RUDINEI 

RIBEIRO, SILVANE MOTA, APARECIDO DIAS, ADRIANO CAETANO ALVES, 

ADAO ADORNE, MARLEI PADILHA, ANTONIO BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Certifico e dou fé que intimo as partes acerca da audiência de oitiva da 

testemunha Maria Ozanira de Oliveira designada para o dia 04/04/2018, às 

13h15min, na Comarca de Cuiabá, código 1275809, na 7ª Vara Cível.

O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57877 Nr: 310-06.2016.811.0085

 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: MARIA DALVACI DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 24/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1331-17.2016.811.0085

 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: ILIDIO GOMES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 24/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60935 Nr: 393-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS TEREZINHA CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 24/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38417 Nr: 978-84.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 04/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51626 Nr: 313-63.2013.811.0085

 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: CASSIANE DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, 

ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 11/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 127-98.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERNANDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 04/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60685 Nr: 280-34.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSE DE PADUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21.097-O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 18/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 456-13.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACI REZER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 18/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61782 Nr: 877-03.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 04/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61848 Nr: 915-15.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA RIBEIRO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 18/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 934-21.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CALLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 11/04/2018, a partir das 

15:30 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JAKSON PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000002-79.2018.8.11.0085 REQUERENTE: MOACIR JAKSON 

PERIN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Perfilhando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que os documentos pessoais da parte autora se encontram 

ilegíveis. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26841 Nr: 850-59.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cleber Tinerel-ME, José Cleber Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para dar 

prosseguimento à execução no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 1240-14.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Queiroz Antônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Outrossim, considerando o encerramento da instrução processual no 

presente Juízo, cumpra-se determinação de fls. 123, expedindo-se com 

urgência Carta Precatória para oitiva da testemunha remanescente.Após 

devolução da referida missiva, dê-se vistas às partes para Alegações 

Finais, voltando-se os autos conclusos para sentença em 

sequência.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com urgência. Dê-se 

ciência às partes dessa decisão. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61406 Nr: 725-76.2017.811.0077

 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: Diogo Nascimento da Silva, Cleide Correa Chuve

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Considerando o Termo de Audiência de Conciliação de fls. 31 e 

documentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para homologar, por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I e III, b, 

do Código de Processo Civil, regulamentando a guarda dos menores, o 

direito de visita e a fixação dos alimentos, conforme pactuado.

Homologo o pedido de desistência do prazo recursal, para todos os fins 

de direito.

Lavre-se termo de guarda definitiva da menor Pérola Yasmin Correa 

Nascimento da Silva em favor do requerente Diogo Nascimento da Silva 

genitor da menor.

Processo isento de custas e despesas processuais ante a gratuidade de 

justiça que ora lhes defiro. P.R.I.C.

Diante do teor da certidão de fls. 37, e considerando a suspensão das 

atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da 

Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio a Dra. Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 

nº 22984, para patrocinar a defesa dos requerentes nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se a causídica nomeada para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

Dê-se vistas ao Ministério Público com urgência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 899-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:14008 MT, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

ciência da decisão retro, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28564 Nr: 1242-62.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Correa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Farias - OAB:4202

 Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, em que foi pronunciado o 

réu Valtair Correa Lopes como incurso no artigo 121, §2º, IV, do Código 

Penal.

Em decorrência, hoje o réu Valtair Correa Lopes foi submetido a 

julgamento popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos 

apresentados para votação, reconheceu a materialidade e autoria do 

crime imputado ao réu;

Considerando que o Conselho de Sentença entendeu que houve animus 

necandi na ação do acusado de atirar contra a vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado do 

crime que lhe foi imputado;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado 

agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na medida em 

que a vítima estava desprevenida;

Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, condeno o 

réu Valtair Correa Lopes, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 

121, §2º, IV, do Código Penal

 Diante do princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos.

1ª FASE

Com relação à culpabilidade, verifico que excede o normal do tipo, pois o 

conjunto probatório dos autos demonstra que o crime foi praticado de 

forma premeditada, já que, ao contrário do que sustentou o réu, os 

disparos não foram realizados de inopino nem no calor de qualquer 

discussão, mas sim de forma planejada, conduta esta que merece maior 

reprovabilidade e deve ser valorada de forma negativa.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu é primário, pois não possui 

condenações em sua Folha de Antecedentes Criminais.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados 

elementos para que possam ser melhores aferidos, não constando prova 

pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu 

que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou 

personalidade voltada para o crime.

O motivo do crime não pode ser considerado para majorar a pena base, 

pois foi afastado na decisão de pronúncia e não foi objeto de quesitação 

ao Conselho de Sentença.

Em relação às circunstâncias do crime, verifico que devem ser valoradas 

de forma negativa, em razão de o crime ter sido cometido na porta de um 

bar, onde se encontravam outras pessoas, gerando risco aos presentes; 

e porque os disparos foram direcionados ao rosto da vítima, consoante 

mapa topográfico de fls. 27/28, que permaneceu inerte em sua cadeira 

após a consumação do delito.

As consequências do fato são graves, pois a vítima era arrimo de família e 

pai de duas crianças, de tenra idade, à época com 5 anos e com 7 meses, 

respectivamente, as quais ficaram órfãs de pai, de forma que esta 

circunstância deve ser valorada de forma negativa.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, deve ser valorado de 

forma neutra, pois o privilégio previsto no art. 121, §1º do Código Penal 

não foi invocado pela defesa nem objeto de quesitação ao Conselho de 

Sentença.

Tendo em vista que QUATRO circunstâncias judiciais foram desfavoráveis 

ao réu, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

2ª FASE

Na 2ª fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código 

Penal), e em razão disso diminuo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a 

pena intermediária de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

 3ª FASE

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão.

DA DETRAÇÃO

 O réu permaneceu preso no processo de 20/09/2008 (fls. 02) a 

05/10/2009 (fls. 177), isto é, por 16 dias, de forma que a detração não 

influencia no regime de pena cabível.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, 

§2º, ‘a’, do Código Penal, fixo o regime FECHADO para início do 

cumprimento da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena por restritiva de direito e de aplicar a suspensão 

condicional da pena, visto que o crime foi cometido com violência contra a 

pessoa e em razão da quantidade de pena aplicada (art. 44, I, e art. 77, III 

do Código Penal).

DO DISPOSITIVO

 Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de 

Sentença, CONDENO o réu VALTAIR CORREA LOPES, qualificado nos 

autos, nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, à pena privativa 

de liberdade de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado.

 DELIBERAÇÕES FINAIS

Com relação à segregação cautelar, consigno que o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do HC 118.770, reconheceu a possibilidade de 

imediata prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda 

que sujeita a recurso:

Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, 

ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos 

veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição 

Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de 

crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a 

soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os 

tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. 

Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não 

culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, 

independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro 

recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente 

firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori 

Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não 

poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a 

responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. 

Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente 

contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá 

suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas 

corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão 

da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por 

decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o 

princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” 

(HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017)

Ressalto que tal prisão não se confunde com a prisão provisória e, 

portanto, independe da presença dos requisitos previstos no art. 312 do 

Código de Processo Penal.

Entretanto, julgados posteriores estabeleceram que não se trata de uma 

imposição automática, cabendo ao Magistrado ponderar e fundamentar, no 

caso concreto, a necessidade do imediato início do cumprimento da pena.

No caso dos autos, independente do fato de o réu ser primário e não ter 

cometido outros delitos após a sua soltura em liberdade provisória, verifico 

que a quantidade de pena aplicada supera em muito o limite necessário 

para início do cumprimento da pena no regime fechado – aliás, ainda que o 

réu tivesse sido condenado na pena mínima do delito de homicídio 

qualificado já teria que iniciar o cumprimento da pena no regime inicial 

fechado.

Nesse contexto, e na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, 

percebe-se que a soberania do veredicto do Conselho de Sentença deve 

ser observada, porquanto em caso de recurso defensivo o Tribunal de 

Justiça não poderá reanalisar os fatos, mas apenas adequar o quanto de 

pena aplicada ou, em último caso, anular o julgamento, para que outro seja 
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realizado.

Desse modo, entendo que a determinação de prisão do réu, ora 

condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou 

não-culpabilidade, razão pela qual não concedo ao réu Valtair Correa 

Lopes o direito de recorrer em liberdade e determino sua imediata prisão, 

devendo para tanto ser expedido o competente mandado.

Não havendo pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo 

para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhe defiro.

Expeça-se mandado de prisão do réu. Expeça-se guia de execução 

provisória.

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1) Em consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, III da 

Constituição da República, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida indicação;

2) Expeça-se guia de execução definitiva da pena;

3) Oficie-se ao órgão estadual de dados, fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação ao réu.

Aplico aos jurados que, intimados, não compareceram e não apresentaram 

justificativa, multa no valor de um salário mínimo vigente nesta data, em 

prol do FUNAJURIS.

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 1395-90.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcino Pereira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Juliano Souza Queiróz - OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51736 Nr: 1579-46.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52701 Nr: 139-46.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Stoll

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52721 Nr: 874-14.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Atanázio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 1403-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leusa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 360-27.2014.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Antonio Bassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana magdalena rezende de 

lacerda - OAB:18287, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54353 Nr: 910-22.2014.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Borba
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR o nobre causídico para, no 

prazo de 24 horas, devolver a esta Secretaria os autos do deste 

processo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102257 Nr: 232-29.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 232-29.2014.811.0102

Código n. 102257

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 16h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 40.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 537-47.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN YANAI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.537-47.2013.2017.811.0102

Código n. 101295

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 15h20min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 16.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116438 Nr: 1384-10.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDINA VENTURA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.1384-10.2017.811.0102

Código n. 116438

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 09h30min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 18.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 1097-47.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU REJANE DE ARAUJO PINTO, JUNIO 

CEZAR ARAÚJO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.1097-47.2017.811.0102

Código n. 115654

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 11h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 19.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105861 Nr: 674-58.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Autos n. 674-58.2015.811.0102

Código n. 105861

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 17h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 49.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115622 Nr: 1083-63.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.1083-63.2017.811.0102

Código n. 115622

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 
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compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 14h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 18.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 1084-48.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 Autos n.1084-48.2017.811.0102

Código n. 115623

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 14h20min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 19.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114939 Nr: 791-78.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos n.791-78.2017.811.0102

Código n. 114939

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 09horas.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 26.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115404 Nr: 991-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA CONCEIÇÃO BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.991-58.2017.811.0102

Código n. 115404

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória no dia 28/02/2018, REDESIGNO a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de abril de 2018 às 10h30min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 24.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72026 Nr: 1129-62.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GERALDO DE OLIVEIRA, BENICIO 

BOEING, KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING, BRUNO BOEING, CRISTINA 

HEMANN, EDNA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que proceda a extração de 

cópias dos autos, conforme requerido às fls 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 951-50.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130 MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19807/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimação do Advogado da parte Exequente, para se manifestar sobre a 

petição de fls 218/219.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 908-55.2006.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT 3.530-A

 Intimação do Advogado da parte devedora, Freitas Representações 

Comerciais Ltda, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver, nos termos da 

decisão proferida em 17/01/2018.
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ESTADO DE  MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 
 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA SELEÇÃO DE PSICÓLOGOS 

 

Edital nº 04/2018-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, torna público o resultado 

provisório das inscrições habilitadas e não habilitadas ao processo seletivo para credenciamento de 

pessoa física na área de Psicologia. 

 

1.CLASSIFICAÇÃO 

 

Classificação Nome do(a) candidato(a) Pontuação 

1º Márcia Andréia Segabinazi Scheffer 5,00 

2º Cláudia Villar dos Santos 3,35 

3º Luiz Bezerra Sampaio 0,75 

Não atendeu os 

requisitos mínimos 

para inscrição 

Danilo Paulo dos Reis Matos1 Não habilitado(a) 

Não atendeu os 

requisitos mínimos 

para inscrição 

Letícia dos Santos Paes2 Não habilitado(a) 

Não atendeu os 

requisitos mínimos 

para inscrição 

Rosicléia Gabardo Neneves3 Não habilitado(a) 

Não atendeu os 

requisitos mínimos 

para inscrição 

Valéria Pires Gomes4 Não habilitado(a) 

 
 

1 Ausência de certidão de 1º grau da Justiça Estadual. 
2 Ausência da certidão da Justiça Federal. 
3 Ausência das certidões da Justiça Estadual de Federal. 
4 Ausência da declaração de parentesco. 
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2. DO RECURSO AO RESULTADO PRELIMINAR  

 

Os candidatos poderão interpor recurso à Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de 

credenciamento de psicólogos, das 12:00h do dia 21/02/2018, às 19:00h do dia 23/02/2018. Estes 

deverão ser interpostos devidamente fundamentados e protocolados junto ao Cartório Distribuidor 

do Fórum de Barra do Bugres-MT. 

 

Não serão aceito recursos interportos por qualquer outro meio ou fora do prazo estabelecido. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

 

 
João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 
  

P O R T A R I A  n.º 009/2018 - DF 

 

Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc. 

  

CONSIDERANDO a decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça, prolatada no 

expediente CIA 0729396-49.2017.8.11.0051; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Constituir a Comissão responsável pela realização do Teste Seletivo que visa ao 

preenchimento das vagas porventura existentes e à formação do cadastro de reserva para 

Estagiário de Nível Superior em Direito, composta pelos seguintes servidores: 

 

 Claudiomiro Donadon Pereira – Presidente 
 Maria de Fátima Alves Souza Xavier – Membro  
 Edson Povuação - Membro 

 

Art. 2.º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

 

Campo Verde, 16 de fevereiro de 2018 

 

 
Maria Lúcia Prati 
Juíza de Direito Diretora do Foro       
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO (S) 
 
 

                                          
EDITAL N. 001/2018-DF 
 
Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso de suas atribuições legais e, 
com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, Edital n.º 014/2012/GSCP, e considerando a 
decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça no expediente CIA 0729396-
49.2017.8.11.0051, torna pública a abertura do Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado para estudantes de nível superior em Direito. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n.º 009/2018-DF 
composta pelos seguintes membros: 

 

 Claudiomiro Donadon Pereira – Presidente 
 Maria de Fátima Alves Souza Xavier – Membro  
 Edson Povuação - Membro 

 
1.2 O Processo Seletivo será realizado para preenchimento das vagas existentes quando 
da homologação do certame, bem como a formação do cadastro de reserva no quadro de 
estagiários remunerados da Comarca de Campo Verde, para estudantes de nível superior 
em Direito. 

 
1.3 O estágio será realizado para as unidades judiciais e/ou administrativas da 

Comarca. 
 

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 
aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um Magistrado ou 
Servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 

 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas constantes deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova 
objetiva. 

 
1.7 O conteúdo programático consta do Anexo I deste edital. 

 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas 

em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem 
prejuízo das atividades discentes. 
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1.9 Os estagiários de nível superior farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 

920,84 (novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). (Portaria n. 
348/2016-PRES) 

 
1.10 Nos termos da Portaria n. 348/2016-PRES, de 24 de junho de 2016, é 

assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e 
cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 

 
1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão 

cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será 
responsabilidade da empresa de operacionalização de Programas de Estágio, 
conforme dispõe o art. 32 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio 
de 2011. 

 
1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso 
de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, mediante instrumento próprio. 

 
 
2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 

 
 

2.1 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em 
Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o 
terceiro semestre do curso dos cursos descritos no item 1.13, o que será 
aferido no momento da convocação do estudante que for selecionado por meio 
desse certame. 

 
3 DA INSCRIÇÃO  

 
3.1 A inscrição devidamente preenchida conforme modelo no anexo II deste edital, 
deverá ser protocolizada na Central de Distribuição do Fórum da Comarca de 
Campo Verde nos dias úteis existentes no período de 26 DE FEVEREIRO a 09 DE 
MARÇO de 2018, das 12h às 19h, considerando-se como extemporânea e sem 
validade qualquer inscrição feita fora desse período.  

 
3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

 
3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Campo Verde não preencherá a ficha de 

inscrição. 
 

3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo para recrutamento de estagiários o direito de excluí-lo do processo 
seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem 
como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
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3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas, juntamente com um documento 
de identificação pessoal original. 

 
3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará em 

edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no site 
do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - Diário Eletrônico- DJE, na data 
provável de 13/03/2018. 

 
4 DAS VAGAS 
 

4.1 Os candidatos selecionados figurarão no cadastro de reserva e, surgindo vagas, 
serão convocados pela Divisão de Estágio do Departamento de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça, para apresentarem os documentos 
necessários à contratação.  

 
4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à 
apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios do 
vínculo com a instituição de ensino conveniada. 

 
4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite 

de 12 (doze) meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 

 
5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

 
5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII da 

Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; 
pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei Complementar 
n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso e pelo 
art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e enunciado 
administrativo do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 
2008100000018125, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% 
(dez por cento) das vagas que surgirem dentro do prazo de validade do 
processo seletivo. 

 
 

6 DO EXAME DE SELEÇÃO 
 
6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 25 de 

março de 2018, das 08h às 11h. A confirmação da data e as informações 
sobre o local de prova serão divulgadas oportunamente, por ocasião do 
encerramento das inscrições, no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizados 
no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 

 
6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento de 

identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos antes 
do início da prova. 
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6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 
contenha foto. 

 
6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, 

CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 

 
6.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo do documento. 
 

6.6  A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de 
acordo com os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, de 
acordo com o curso do candidato. 

 
6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada 
questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 

 
6.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 

qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou 
apagamento por meio de borracha ou similar, sendo computada como errada a 
questão com tais ocorrências. 

 
6.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado 

apenas no local especificamente destinado para esse fim. 
 

6.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
 

6.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se 
com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela 
fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de 
desclassificação do processo seletivo. 

 
6.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das 

provas importará sua eliminação. 
 

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva 
 

7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos 
pelos candidatos na prova objetiva. 

 
7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:  

 
a) Tiver cumprido maior parte do curso;  
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
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c) Tiver maior idade. 
 

7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na prova 
objetiva. 

 
7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – Diário Eletrônico- DJE, em data a ser 
definida posteriormente. 

 
7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, far-se-á na conveniência e necessidade da administração, 
garantindo aos aprovados a preservação da ordem de classificação no ato de 
preenchimento das vagas.  

 
8 DOS RECURSOS 

 
8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto: 
 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
 

8.2 Os recursos deverão ser interpostos no Setor de Protocolo do Foro da Comarca 
de Campo Verde, devidamente assinados.  

 
8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 
 

8.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 
fundamentação clara, objetiva e consistente. 

 
8.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação 

de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

 
9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
  

9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pela Presidência do Tribunal 
de Justiça.  

 
10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
  

10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 
 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior nos 

cursos em que são ofertadas vagas, atestados pela instituição de ensino; 
c) Ter idade mínima 18 (dezoito) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente 

do estágio e a instituição de ensino; 
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e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
presentes no Termo de Compromisso. 

 
10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail 

divisao.estagio@tjmt.jus.br, obedecendo-se a ordem de classificação e o 
número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar 
qualquer alteração de dados, por meio do endereço eletrônico 
divisao.estagio@tjmt.jus.br. 

 
10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos: 
 

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida disponibilizada pela Diretoria do Foro; 
d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.) 
e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste 

estar matriculado, com menção do semestre que está cursando; 
f) Declaração de parentesco, conforme Resolução n.º 156/2012, do Conselho 

Nacional de Justiça. 
 

10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para 
formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis serão considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 
classificado. 

 
11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 
 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao 
aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 
atividade; 

c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento de 
processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, 
promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 
f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação 

dos processos; 
g) Preparar os autos para o processamento; 
h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 
i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário 

da Justiça Eletrônico); 
j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer 

outro documento de interesse processual; 
k) Pesquisar e juntar petições; 
l) Acompanhar audiências; 
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m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando 
informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades 
que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada curso. 

 
12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

12.1 É vedado ao estagiário: 
 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em 
qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, 
salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de 
autos do seu interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo 
de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à 
função;  

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 
responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes ou que 
estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário. 

 
12.2 São deveres do estagiário: 

 
a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 
b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de 

seu aprendizado; 
c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral; 
d) Utilizar crachá de identificação; 
e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 
f) Pontualidade e disciplina; 
g) Vocabulário adequado. 

 
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 

da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo. 
 

13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado. 

 
13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 

ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo 
contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência ou 
prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em cargo 
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público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 
2008. 

 
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para recrutamento de estagiários. 
 
Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. 
 

 
Maria Lúcia Prati 
uíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 
 
PORTUGUÊS 
 

1) Ortografia Oficial. 
2) Acentuação Gráfica. 
3) Flexão Nominal e Verbal; 
4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Vozes do Verbo. 
7) Concordância Nominal e Verbal. 
8) Regência Nominal e Verbal. 
9) Ocorrência de crase. 
10) Pontuação. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de 
arquivos, gerenciador de impressão.  

2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3) Noções básicas do Word. 
4) Noções básicas de Excel. 
5) Gerenciamento de arquivos. 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 

2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos 
e deveres individuais e coletivos.  

3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. Hipóteses 
constitucionais de perda de nacionalidade.  

4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. Dos 
estados federados. Dos municípios. Da administração pública. 

5) Dos servidores públicos. 
6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça.  
7) Do Poder Executivo. 
8) Do Poder Legislativo. 
9) Da Ordem Social. 
10) Da Seguridade Social. 

 
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL. 
 

1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio. 
2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens. 
3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos 

ilícitos. 
4) Da prescrição e decadência.  

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
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1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 
internacional. 

2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e 
extinção. Pressupostos processuais, tipos de procedimentos. 

3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão. 
4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades. 
5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça. 
6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. 
7) O Litisconsórcio. 
8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide, 

chamamento ao processo e assistência. 
9) Dos atos processuais.  
10) Da petição inicial: conceito e requisitos. 
11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 
12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. 
13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e 

procedimentos. 
14) Da audiência. 
15) Da sentença. 
16) Da coisa julgada. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 

1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A lei penal 
no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de causalidade.   

2) Crime consumado, tentado e impossível. 
3) Crime doloso e culposo. 
4)  Causas excludentes de responsabilidade. 
5) Da imputabilidade penal. 
6) Das penas: espécies, cominação e aplicação. 
7) Da suspensão condicional da pena. 
8) Do livramento condicional. 
9) Das medidas de segurança. 
10) Da extinção da punibilidade. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação 
às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial. 

2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação Penal 
pública. Ação Penal Privada.  

3) Competência: critérios de determinação e modificação.  
4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 

constitucionais da prova, sistemas de apreciação. 
5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e 

auxiliares da justiça. 
6) Da prisão e da liberdade provisória. 
7) Das citações e intimações. 
8) Forma lugar e tempo dos atos processuais. 
9) Dos atos processuais. 
10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de terceiros. 
11) Dos prazos.  
12) Da Sentença. 
13) Da coisa julgada. 
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                       ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS – NIVEL SUPERIOR 
  

INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação 

Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Instituição de Ensino: 

Nível de Instrução:  

Semestre: 

Cidade: UF: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estagio no Fórum da Comarca de 
Campo Verde exigido por meio do Edital Nº 001/2018-DF, e a ele me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

 
Autenticação: 
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